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ECONOMIA

Entre os presentes escolhidos, o destaque mais uma vez vão para artigos de vestuário (22,9%), seguidos por perfumes/cosméticos (19,2%)

Por Fecomércio RS

Realizada entre os dias 16 e 23 
de março, a tradicional Pesquisa 
de Dias das Mães 2022 da Feco-
mércio-RS apontou que 41,0% 
das pessoas abordadas pelos pes-
quisadores afirmaram que irão 
comprar presente para o Dia das 
Mães 2022. Foram entrevista-
dos, presencialmente em pontos 
de fluxo, 385 consumidores na 
principal cidade de cada Macror-
região do Estado: Santa Maria, 
Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí 
e Pelotas a fim de se estabelecer 
um perfil de consumo para a data, 
que se configura como o segundo 
principal momento de vendas 
para o comércio varejista gaúcho.

A pesquisa destaca que entre 

os 385 entrevistados, 86,5% da-
rão presentes de forma individu-
al, e 13,5% dividirão com alguém 
sendo que o gasto pessoal médio 
deverá ser de R$ 206,09. “Em 
2021, 47,9% das pessoas abor-
dadas pela pesquisa afirmaram 
que adquiririam presentes para o 
Dia das Mães, mas com um gasto 
significativamente menor do que 
o verificado esse ano, R$ 156,23. 
Isso significa, em termos nomi-
nais, uma movimentação cerca de 
13,0% maior”, comentou o presi-
dente da Fecomércio-RS, Luiz Car-
los Bohn.

Por classe de renda, o gasto 
deverá ser de R$ 140,00 para indi-
víduos da classe baixa, R$ 205,82 
para classe média e R$ 249,21 
para a classe alta. O presente 

médio individual deverá ser de 
R$ 141,01, enquanto o presente 
médio do grupo deverá ser de 
R$ 201,11.  “Apesar de 45,5% dos 
consumidores pesquisados afir-
marem que atualmente apresen-
tam um nível de renda menor ou 
muito menor do que no período 
pré-pandemia, a intenção de gas-
tos em 2022 é maior do que nos 
anos anteriores”, concluiu o pre-
sidente da Fecomércio-RS, Luiz 
Carlos Bohn.

Entre aqueles que disseram que 
não comprariam presente, a justi-
ficativa mais frequente foi o fato 
de “Não ter mãe”, apontado por 
45,7% dos entrevistados. Quando 
somado a “Não ter relação com a 
Mãe” (5,6%), o percentual supera 
50,0%. “A pesquisa mostra a força 

da data para a movimentação do 
comércio varejista. Motivos eco-
nômicos ficam em segundo plano 

quando o que motiva a compra é 
presentear as mães”, completou o 
presidente da Fecomércio-RS.

41% dos gaúchos pretendem comprar 
presentes para as Mães

Compras 'em cima da hora'
As compras deverão acontecer ma-

joritariamente na semana que ante-
cede o dia das mães, como afirmado 
por 84,6% dos entrevistados. Entre os 
presentes escolhidos, o destaque mais 
uma vez foi para artigos de vestuário 

(22,9%), seguidos por perfumes/cos-
méticos (19,2%) e calçados (11,7%). 
Entre os fatores que influenciam a 
compra, o mais importante foi o preço, 
apontado por 59,5% dos entrevista-
dos, seguido por atendimento (24,2%) 

e diversidade de produtos (22,9%).
Quanto ao local de compra, as lojas 

do centro da cidade foram apontadas 
por 60,8% dos respondentes como o 
local onde as compras serão realiza-
das. Quanto à forma de pagamento, 

76,9% afirmaram que irão pagar à vis-
ta as compras para a data. Entre aque-
les que pretendem dar presentes de 
Dia das Mães, 50,4% também preten-
dem participar de algum evento espe-
cial em comemoração à data. Desses, 

85,4% planejam almoço ou jantar es-
pecial em casa, o que deve aumentar 
o ticket médio de supermercados e 
hipermercados, e 11,3% pretendem 
almoçar ou jantar fora, aumentando a 
demanda de bares e restaurantes.
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Silvano Borja indica que municipalidade, ao contrário, tem optado por investir em aquisições de prédios com os mesmos recursos

Está tramitando na Câmara 
Municipal de Torres uma INDI-
CAÇÃO, de autoria do vereador 
Silvano Borja (PDT), que solicita 
que Poder Executivo (Prefeitura 
de Torres) utilize parte do dinhei-
ro que tenha disponível, para ser 
usado pela Secretaria da Educa-
ção, para recuperar o prédio da 
Escola Cenecista no Morro do 
Farol.

O autor da Indicação explica 
que há a obrigação legal de usar 
25% do orçamento anual da pre-
feitura na área de Educação. E 

lembra ainda que tem visto que, 
nos últimos anos, estariam so-
brando recursos orçamentários 
para atingir este percentual. E 
que, por falta de planejamento e 
projetos, a prefeitura tem optado 
por comprar imóveis com a fina-
lidade de uso pela Secretaria de 
Educação (como a EMEI Sadi Pi-
pet, João XXIII e agora Santa Rita) 
para realizar a obrigatória meta 
orçamentária de 25%. 

Silvano Borja então indaga: Por 
que não usar parte destes valores 
para recuperar a escola Cenecista 

no Morro do Farol?  Ele defende a 
tese de que aquele local poderia 
servir para várias atividades de 
cultura e ensino, além de poder 
abrigar algum setor da própria 
Secretaria de Educação. Ainda, 
que se trata de local nobre da ci-
dade que já faz muito tempo es-
taria sem uso, transformando-se 
por isso em ponto de drogadição 
e prostituição, o que tem causa-
do transtorno aos moradores do 
entorno bem como aos turistas 
que por ali passam para irem até 
o topo do Morro do Farol. 

Vereador indica utilizar excedente da Educação para 
reforma de ex-escola abandonada no Morro do Farol

Entre os dias 25 e 28 de abril, 
ocorre a XXIII Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, maior 
evento municipalista da América 
Latina, que tem como tema este 
ano, Município: o caminho para um 
Brasil melhor. Torres está presen-
te com a participação do prefeito 
Carlos Souza, da Procuradora-Geral 
do Município, Pâmela Souza e da 
secretária municipal de Saúde, Hel-
via Sanae Mano. A atividade ocorre 
até quinta-feira e a estimativa de 
público até o final do evento é de 

cerca de oito mil pessoas.
Na programação, os participan-

tes vão conferir pautas de interes-
se da gestão municipal, em cursos, 
seminários técnicos, fóruns, plená-
rias. com a participação dos órgãos 
de controle, entre outros momen-
tos fundamentais para a adminis-
tração.

Num dos eventos, o município 
de Torres teve reconhecimento por 
adotar ao Sistema de Ensino Apren-
de Brasil. O sistema foi implantado 
no Ensino Fundamental em 2018. 

Após avaliação da rede e aumento 
nos índices do IDEB (Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica) 
nas escolas municipais, a Secretaria 
aderiu recentemente a implemen-
tação do Sistema também para as 
turmas de Pré-Escolar II. O Aprende 
Brasil é um sistema de ensino com-
pleto, que oferece um conjunto 
específico de soluções para a rede 
de ensino público: Livro Didático 
Integrado, Assessoria Pedagógica, 
Aprende Brasil On e os sistemas há-
bile e simeB.

Em Brasília, Prefeitura de Torres participa da XXIII 
Marcha em Defesa dos Municípios

Com Prefeitura de Torres
_____________________

No último sábado (23 de abril), no 
Parque do Balonismo, ocorreu a entrega 
simbólica do prêmio de finalista na 11ª 
edição do Prefeito Empreendedor 2022 
ao prefeito Carlos Souza na Tenda Cul-
tural. No dia 19 de abril, na sede do Sis-
tema Fecomércio RS, em Porto Alegre, 
Torres recebeu prêmio de finalista do 
Sebrae na 11ª edição do Prêmio Prefeito 
Empreendedor 2022. No ato do sábado, 
o secretário do Trabalho, Indústria e Co-
mércio (TIC), Sotério Júnior, entregou a 
premiação ao prefeito.

Em sua 11ª edição, o Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor recebeu a ins-
crição de 105 projetos, dos quais 90 
foram habilitados. A etapa final da ini-
ciativa reuniu 43 municípios. Os proje-
tos passaram por avaliações técnicas de 
comissões formadas por especialistas 
de entidades representativas, univer-
sidades e órgãos de controle. Torres fi-
cou entre os finalistas. junto com Santo 
Antônio da Patrulha, únicos do Litoral 
Norte.

Torres participou em duas catego-
rias: Marketing Territorial e Setores Eco-
nômicos com o projeto da Casa da Terra 
e do Artesanato e na categoria Sala do 

Empreendedor com o projeto da Sala do 
Empreendedor de Torres. Na ocasião da 
entrega da homenagem ao município, 
o prefeito estava acompanhado da pri-
meira-dama, Susi Rosa de Souza, e do 
ex-secretário da TIC, Alexandre Porcatt.

O Prêmio Sebrae é um reconhe-
cimento aos gestores que tenham 
implantado projetos com resultados 
comprovados de estímulo ao surgimen-
to e ao desenvolvimento de pequenos 
negócios e à modernização da gestão 
pública. No ato de sábado, também foi 
realizado um reconhecimento aos arte-
sãos da Casa da Terra e aos servidores 
da Sala do Empreendedor. 

Durante Festival de Balonismo, Carlos Souza recebeu 
prêmio de finalista do Prefeito Empreendedor 2022

Nesta sexta-feira, 22 de abril, a 
Associação dos Municípios do Litoral 
Norte realizou sua assembleia geral 
no Gabinete da Prefeitura, implanta-
do no Parque do Balonismo durante 
o 32º Festival Internacional. A reunião 
ocorreu às 10h, com a recepção do an-
fitrião, prefeito Carlos Souza.

Na pauta principal, os projetos 
para as rodoviais do Litoral Norte. O 
encontro contou com a participação 

do Superintendente Regional da 16ª 
SR-DAER, Osório, engenheiro Vagner 
Menezes Seering, convidado para a 
assembleia. Na conversa, foram abor-
dadas as estradas estaduais que atra-
vessam a região, entre elas, a Estrada 
do Mar. Também constaram da pauta 
tratativas pontuais de interesse dos 
associados. A assembleia contou com 
a presença de grande números de pre-
feitos da Amlinorte.

Conforme o presidente da Associa-
ção e prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst, o Bolão, foi com muita sa-
tisfação que a assembleia da entidade 
ocorreu no Parque do Balonismo, pois 
o 32º Festival Internacional representa 
o retorno de grandes eventos da região 
pós-pandemia. O grupo elogiou a infra-
estrutura do local que cresceu bastan-
te em relação a edição de número 31, 
realizada em 2019, antes da Covid-19.

Amlinorte realizou assembleia geral no Parque do Balonismo

Escola abandonada no Morro do Farol (Imagem de arquivo feita em 2016)



A FOLHA 5SEXTA-Feira, 29 de Abril de 2022



6 A FOLHASEXTA-Feira, 29 de Abril de 2022

No dia 21 de abril aconte-
ceu o 1º Torneio de Câmbio 
Amigos da Maré – Celebran-
do a vida.  O evento acon-
teceu em Arroio do Sal, no 
Ginásio do ECAS (Esporte 
Clube Arroio do Sal).

 Foram sete equipes par-
ticipantes: a Guarita Câmbio 
Torres; a Guarita B Câmbio 
Torres; a Amigos de Imbé; a 
Tigres de Bengala, de Esteio; 
a Super Ação, de Nova Tra-
mandaí; a Amigos do Maré 
Alta, de a Tramandaí; a Ami-

gos do Maré B, também de 
Tramandaí. 

A classificação final do tor-
neio de Câmbio ficou com a 
seguinte ordem: 

1º Lugar – GUARITA A, de 
Torres (Atletas: Alvonir, Zilá, 
Neí, Carlyle, Isa, Vera Lopes, Pe-
dro, Ester, Adriana e Ariadne).

 2º Lugar – Tigres de Ben-
gala, de Esteio;

 3º Lugar – Amigos da 
Maré A, de Tramandaí; e.

 4º Lugar – Superação, de 
Nova Tramandaí.

GERAL

Equipe Torrense fica em primeiro lugar 
de torneio de Câmbio

Atletas Alvonir, Zilá, Neí, Carlyle, Isa, Vera Lopes, Pedro, Ester, Adriana e Ariadne representaram bem a cidade em evento ocorrido em Arroio do Sal

A Justiça Federal acolheu 
o pedido de liminar reque-
rido em ação ajuizada pela 
Procuradoria-Geral do Esta-
do (PGE-RS) e determinou a 
suspensão dos atos que au-
torizavam a pesca de arrasto 
na faixa marítima na costa do 

Rio Grande do Sul, das três 
milhas náuticas até as 12 mi-
lhas náuticas. A decisão foi 
publicada na noite desta se-
gunda-feira (25/4).

Na ação, a PGE-RS eviden-
ciou que a “pesca de arras-
to” é caracterizada pelo alto 

índice de descarte de espé-
cies marinhas e baixíssima 
eficiência ambiental, além 
de prejudicial à biosfera ma-
rinha. Destacou também que 
as portarias do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento/Secretaria de 
Aquicultura e Pesca (MAPA/
SAP) Nº 115/2021 e MAPA/
SAP Nº 634/2022, que per-
mitiam a pesca de arrasto no 
litoral gaúcho, não observa-
vam a necessária sustenta-
bilidade e sua manutenção 
seria capaz de gerar dano 
irreparável ao meio ambien-
te, além do dano à economia 
gaúcha.

A Procuradoria apontou, 
ainda, a ausência de critérios 
técnicos que assegurassem 
a preservação do fundo ma-

rinho, argumentando que, 
diante dessa situação, a pes-
ca de arrasto não poderia 
ser retomada na forma dos 
referidos atos normativos da 
União.

Para o procurador-geral do 
Estado, Eduardo Cunha da 
Costa, a decisão representa 
uma importante vitória para 
a economia e sustentabilida-
de do setor pesqueiro gaú-
cho e para a preservação am-
biental. “A pesca de arrasto é 
uma atividade que prejudica 
diretamente a economia e o 
ecossistema gaúcho. A deci-
são alcançada por meio do 
trabalho da PGE preserva a 
atividade e o sustento de mi-
lhares de famílias de pesca-
dores artesanais e garante a 
sustentabilidade de todo um 

ecossistema. Nosso objetivo 
é manter a atividade viável 
para essa e para as próximas 
gerações sem comprometer 
o meio ambiente”, afirmou.

Conforme a decisão da 
juíza federal Clarides Rah-
meier, da 9ª Vara Federal de 
Porto Alegre, “as portarias 
atacadas afrontam à própria 
lei federal, sem comprovar 
razões técnicas para sua ado-
ção, mormente porque des-
considerados os interesses 
da comunidade diretamente 
afetada e diante da ausência 
de estudos especificamente 
voltados à efetiva e concreta 
sustentabilidade da biomas-
sa e da biodiversidade marí-
tima riograndense”.

Texto: Ascom PGE

PGE obtém liminar para proibir novamente a pesca 
de arrasto no litoral gaúcho

Uma jovem de 22 anos mor-
reu na madrugada deste do-
mingo (24), após capotar o car-
ro modelo HB20 na BR-101, na 
altura de Três Cachoeiras, no 
Litoral Norte do Rio Grande do 
Sul.

De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal, a jovem, natu-
ral de Torres, morreu no local. O 
carro, emplacado na cidade ca-
tarinense de Sombrio, ficou na 
estrada, bloqueando uma faixa 
da via até o início da manhã.

O acidente aconteceu por 
volta das 5h. A PRF ainda apura 
as circustâncias do capotamen-
to.

FONTE - G1 RS
Foto: Divulgação PRF

Jovem de Torres morre após capotar carro 
na BR-101 em Três Cachoeiras

Torrenses venceram em Arroio do Sal

A Secretaria Municipal 
de Saúde comunica que, 
desde quinta-feira (28 de 
abril), a D2 (segunda dose) 

Pfizer da vacina contra a 
Covid-19 em Torres. Está 
disponível para adolescen-
tes de 12 a 17 anos, que 

fizeram a D1 até o dia 3 
de março. A imunização é 
aplicada no Posto Central, 
em horário normal, das 8h 

às 12h e das 13h às 17h, 
sem agendamento.

Os adolescentes devem 
levar a carteira de vacina-

ção e estarem acompa-
nhados dos responsáveis 
legais, devidamente docu-
mentados.

No Posto Central de Torres, tem D2 Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes
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Em comemoração ao aniversário 
de 60 anos do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Torres, Dom 
Pedro de Alcântara e Arroio do Sal, 
várias atividades foram promovidas 
pela entidade nesta terça-feira (26 
de abril) com a presença de gran-
de número de associados. Durante 
todo o dia, a história do Sindicato foi 
lembrada desde o dia 26 de abril de 
1962 quando cerca de 55 agriculto-
res rurais, incentivados por lideran-

ças católicas, oficialmente fundaram 
o Sindicato no local onde hoje é a 
sede do Caça e Pesca. A grande con-
fraternização ocorreu às 15h, quan-
do cantaram o Parabéns prá Você na 
sede do Sindicato.

Cumprindo agenda em Brasília, o 
prefeito Carlos Souza deixou gravada 
uma bonita mensagem em comemo-
ração aos 60 anos do Sindicato. No 
ato desta terça, em sua fala, o secre-
tário municipal de Desenvolvimento 

Rural e Pesca, José Vanderlei Brocca, 
destacou a parceria da Prefeitura 
com o Sindicato buscando beneficiar 
os trabalhadores rurais da região, re-
afirmando o compromisso de conti-
nuar este trabalho em conjunto.

Presidente durante muitos anos do 
Sindicato, José Carlos de Matos, falou 
bastante sobre a atuação da entida-
de, seus projetos, lutas, conquistas 
e anseios. A atual presidente, Diana 
Hahn, reconheceu o trabalho de José 

Carlos, homenageando o líder. Na 
oportunidade também lembraram 
da participação da mulher na agri-
cultura, o quê sempre ocorreu, com 
reconhecimento maior pelos anos 
80. Presentes no evento, muitos pe-
quenos agricultores rurais. Também 
prestigiaram o ato, entidades finan-
ceiras, representantes da Emater e o 
presidente da Fetag/RS, Carlos Joel e 
o Presidente da Câmara de Vereado-
res de Torres, Rafael Silveira.

TORRES

Aniversário de 60 anos do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Torres e Região teve comemorações
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Depois de 10 dias de evento, o 
piloto paulista Fábio Pascoalino é 
o Campeão do 32º Festival Inter-
nacional do Balonismo. Os troféus 
foram entregues no último domin-
go, 24 de abril, dia de encerramen-
to do evento, no palco principal da 
Arena de Shows do Parque de Ba-
lonismo. O vice foi o próprio pai do 
campeão , o também piloto Fábio 
Passos, e o terceiro lugar ficou com  
torrense João Vitor Justo, João do 
Balão. Na ocasião, o prefeito Carlos 
Souza fez muitos agradecimentos 
pelo sucesso do evento. Duran-
te a cerimônia ocorreram muitos 
outros reconhecimentos, home-
nagens, distribuição de troféus, es-
tátuas e mais outras manifestações 
pelo esforço de todos os que, de 
uma forma ou outra, contribuíram 

para esta edição do Balonismo.
Natural de Itupeva, interior de 

São Paulo, 22 anos, Fábio Pasco-
alino Passos, o Fabinho, é o atual 
Campeão Brasileiro de Balonismo 
conquistado em Torres em outu-
bro de 2021, Campeão Paulista, 
Campeão do Open Torres de Ba-
lonismo, Tetra Campeão Brasileiro 
Júnior, 4º lugar no Campeonato 
Mundial Júnior 2021 e encontra-se 
em 1º lugar do ranking nacional 
de balonismo, indo representar o 
Brasil no Mundial de Balonismo na 
Eslovênia em setembro deste ano.

Na cerimônia informal, realiza-
da em clima de festa e apresenta-
da pela jornalista Carla Fachim (da 
RBS TV), o prefeito Carlos Souza, 
acompanhado da primeira-dama 
Susi Rosa Souza, agradeceu a parti-

cipação de todos que contribuíram 
para a realização do evento: servi-
dores municipais, patrocinadores, 
apoiadores, trabalhadores que 
permaneceram no Parque atuan-
do em diferentes áreas, imprensa, 
público em geral e em especial a 
participação dos balonistas. “Vo-
cês são as estrelas do Festival de 
Balonismo”. Fizeram eco a suas 
palavras, o secretário municipal de 
Turismo, Fernando Nery e o presi-
dente da Câmara Municipal, Rafa-
el Silveira. O esforço da Prefeitura 
para oferecer uma boa infraestru-
tura para este evento foi destacado 
pelo responsável técnico do Festi-
val, Bruno Schwartz. da Air Show.

A Prefeitura ofereceu 15 prê-
mios aos 15 primeiros colocados 
no evento. O primeiro lugar re-

cebeu R$ 10.000,00, o segundo 
lugar, R$ 8.000,00; o terceiro, R$ 

6.000,00 e do quarto lugar ao 15º, 
o prêmio de R$ 3.000,00.

Fábio Pascoalino é o campeão do 32º Festival 
Internacional de Balonismo de Torres

Na sexta-feira passa-
da(22), à tarde, a piloto Lais 
Pinho e a conceituda baila-
rina e também Soberana do 
Balonismo, Natalia Mahaila, 
fizeram um espetáculo no 
céu de Torres, para ficar na 

história do Festival Interna-
cional de Torres. Com muita 
dança e acrobacias, as duas 
ficaram penduradas no ba-
lão da Pinho, conduzido por 
Reni Pinho. Distantes cer-
ca de dez metros do chão, 

encantaram o público na 
sincronia realizada com os 
tecidos que voavam muito 
devido ao vento que em al-
guns momentos ficou muito 
forte. O público vibrou com a 
emoção no ar.

Conforme Natalia, a pro-
dução do espetáculo foi sua, 
mas a ideia partiu da piloto 
Lais, com apoio da Pinho veí-
culos. As duas criaram o Pro-
jeto Flutue, há cerca de um 
mês. Os ensaios ocorreram 
no estúdio com uma altura 
de dois metros e meio, situ-
ação bem diferente da en-
contrada no Parque. Muitas 

adaptações foram realizadas 
visando a segurança e beleza 
da atividade. O sucesso foi 

tanto que logo vão pensar 
na apresentção da próxima 
edição do Festival.

Pilota torrense Lais Pinho fez show com o projeto 'Flutue'

Podium do 32º Festival Internacional do Balonismo 

O vice foi o próprio pai do campeão , o também piloto Fábio Passos, e o terceiro lugar ficou com  torrense João Vitor Justo, João 
do Balão.  Murilo Hoffmann, de Torres, venceu a Prova da Chave

Murilo Hoffmann, de Torres, vence a Prova da Chave
Considerada uma das provas 

mais emocionantes e talvez a 
mais difícil do balonismo, a Prova 
da Chave foi o grande espetácu-
lo da manhã deste domingo, 24 
de abril, dia do encerramento do 
32º Festival Internacional do Ba-
lonismo. O piloto torrense Mu-
rilo Hoffmann, Campeão do 31º 
Festival, em 2019, ganhou o car-
ro Chevrolet Onix oferecido pela 
Pinho Veículos.

O tempo da prova esgotava 
às 9h, mas bem antes disto, o 
piloto do balão da Monte Bello 
Construtora já tinha pego a cha-
ve. Pelo regulamento, é permiti-
da uma só decolagem e o piloto 
deve segurar a chave, não pode 
deixar cair o instrumento. Foi 
muita emoção no ar. A torcida 
era grande. Pelos entendidos na 
área, esta prova é o ápice do ba-
lonismo.

O grande vencedor deste 32º 
Festival agradeceu a muitos pela 
conquista e em especial a sua 
equipe. Quem também fez agra-
decimentos foi o piloto Murilo 
Hoffmann, vencedor da Prova 
da Chave. Reconheceu o esfor-
ço da Prefeitura, da Air Show e 
principalmente de Reni Pinho, da 
Pinho Veículos, empresa que pa-
trocinou a Prova da Chave, e que 
sempre apoia o Balonismo.

Maior presença de Balonistas mulheres
Na oportunidade de divul-

gação dos vencedores do 32º 
Festival, aconteceu uma home-
nagem especial às mulheres 
participantes do evento, que 
vem aumentando. Neste 32º 

Festival, é a maior presença fe-
minina da história do evento, 
são cinco. Saiba quem são elas: 
Damiana Becker, de Passo de 
Torres, Flavia Souza, Giulia da 
Luz, Jaqueline Limae Lais Pinho, 

todas de Torres.
O Festival foi uma promo-

ção da Prefeitura de Torres, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Turismo, com realização da em-
presa VC Play, de Porto Alegre. Murilo Hoffmann no momento em que  venceu a Prova da Chave
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Tenda Cultural foi palco de belas presentações durante 
o Festival de Balonismo em Torres

A Tenda Cultural foi palco de 
várias apresentações durante o 
Festival de Balonismo em Torres, 
e também  foi espaço prestigia-
do para atividades com reunião 
de público. "A escolha das atra-
ções teve por norte contemplar 
os vários segmentos artísticos 
locais e regionais, onde foi elen-
cado uma amostra do que há de 
melhor em cada área na região", 
indica a Prefeitura de Torres.

No dia 20 de abril a apresen-
tação “Mulheres no Circo de 
Rua” levou grande público ao 
evento para assistir ao espetá-

culo realizado por artistas de 
Torres e região. O Espaço Mar-
rakech é dirigido por Natália 
Mahaila, uma das contempla-
das com recursos da Lei Aldir 
Blanc para execução do projeto 
‘Mulheres no Circo de Rua’, que 
surgiu com o intuito de demons-
trar e ressaltar a força feminina 
dentro do circo.

A área da música contou, sem 
dúvida, com os maiores públi-
cos que lá passam durante os 
dias de Balonismo na Tenda Cul-
tural.  Música ao Vivo com Kiko 
e Cesar Pacheco, com Power 

Trio, Recital Poético Café com 
Poesia, Música ao Vivo com Cla-
rice Ity e Rossano Duary e ainda 
Encontro Coletivo de Artistas 
do Litoral e Economia Criativa e 
Mulheres no Circo de Rua, apre-
sentação de Bruno e Gustavo. 
Com a sonorização de Sandro 
Greg, a programação da Tenda 
no último final de semana teve 
Música ao Vivo com Telmo Va-
lêncio, com Mauro Policarpo e 
Cesar Vieira, apresentações de 
Marcos e Bruno Pacheco, além 
de música ao Vivo com Gustavo 
Gustah e com Arinês e Banda. (FOTO por Agatha na Balada)

Secretária Estadual do Meio Ambiente 
também visitou o Balonismo

Na tarde deste último sábado, 
23 de abril, o 32º Festival Inter-
nacional de Balonismo recebeu 
a visita da secretária estadual do 
Meio Ambiente e Infraestrutura, a 
engenheira florestal Marjorie Kau-
ffmann. A secretária foi recebida 
pelo prefeito Carlos Souza em seu 
Gabinete Provisório instalado du-
rante o Festival, encerrado nesse 

domingo, dia 24.
A secretária conheceu todo o 

Parque, visitando o Espaço Torres, 
a Tenda Cultural, a Feira Comer-
cial, os espaços institucionais, a 
Arena de Shows e a Arena de Ba-
lões. Conforme comentou com o 
prefeito Carlos, a secretária Mar-
jorie admirou o evento, a cidade 
e gostou de voar. Achou o voo de 

balão bem seguro.
Marjorie Kauffmann assumiu 

a Secretaria no dia 4 de março, 
quando foi anunciada a nova 
composição do Secretariado com 
a saída de vários secretários para 
disputar as próximas eleições. En-
tre 2019 e 2022, foi diretora-pre-
sidente da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam)

Milhares de fãs prestigiaram os shows nacionais 
durante o Festival do Balonismo

Foi grande o público no 32º 
Festival Internacional do Balonis-
mo no último fim de semana do 
evento. Só para assistir aos shows 
de Michel Teló e Turma do Pago-
de, em torno de 30 mil pessoas 
acessaram o Parque do Balonis-
mo. Conforme o secretário muni-
cipal de Turismo, Fernando Nery, 
cerca de 17 mil pessoas assistiram 
Michel Teló e em torno de 13 mil, 
a Turma do Pagode.

Michel Teló trouxe o “Baile do 
Teló”, quarto álbum do cantor 

sertanejo. O show foi pensado 
justamente para interagir com o 
público. Hits como “Humilde Re-
sidência” e “Ai, se Eu Te Pego” e 
um pot pourri de sucessos para 
alegria dos fãs. O show com a Tur-
ma do Pagode, um dos grandes 
nomes do samba e do pagode, sa-
cudiu o público, que cantou junto 
sucessos atuais como “Fora dos 
Stories” e hits como “Bebe e vem 
me procurar”.

Antes disso, nos primeiros dias 
do Festival, outras milhares de 

pessoas já haviam prestigiado os 
shows de Luan Santana, Matuê 
e Vitão. Segundo o secretário de 
Turismo de Torres, somente para 
assistir à apresentação de Luan, 
aproximadamente 20 mil fãs aces-
saram o Parque e aproximada-
mente outras 12 mil para o show 
de Vitão e Matuê. Os preços mais 
acessíveis para os shows (apesar 
da cobrança de entrada para o 
parque) tornaram mais democrá-
tico o acesso as atrações musicais 
nacionais.Show de Michel Teló reuniu cerca de 17 mil pessoas

Ingresso Solidário no 32º Festival de Balonismo 
rendeu quase 6 toneladas e meia de alimentos

O ingresso solidário no 32º 
Festival Internacional de Balonis-
mo em Torres rendeu exatamen-
te 6.443 quilos de alimentos não 
perecíveis. Cerca de quatro mil 
pessoas optaram pelo ingresso de 
R$15,00 mais um quilo de alimen-
to. Os que não contribuíram com 
o alimento, adquiriram o ingresso 
por R$20,00.

O montante está sendo orga-
nizado em cestas básicas para fu-
tura distribuição aos indivíduos e 
famílias cadastradas na Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos. O secretário 
Fábio da Rosa agradece a colabo-
ração dos visitantes no apoio â 
formação de mais cestas básicas, 
destacando que além desta cola-

boração para a Secretaria, o 32º 
Festival, possibilita o desenvolvi-
mento da cidade, incentivando 
a economia local em diferentes 
áreas.,

Conforme levantamento da Se-
cretaria de Assistência Social, os 
alimentos oferecidos em maior 
número foram o arroz e a massa. 
(FONTE - Prefeitura de Torres)
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Como diz um ditado dos apoia-
dores do Liberalismo (como eu): 
“não existe almoço grátis”. Isto quer 
dizer que de qualquer serviço ofe-
recido para a população de forma 
gratuita por governos deverá ser 
pago por alguma área deste mesmo 
governo, como é paga por qualquer 
ente, seja público ou privado. 

No caso do Festival de Balonismo 
de 2022 em Torres, os valores co-
brados em ingressos dos visitantes 
do Parque para o caixa da empresa 
terceirizada foram abatido do custo 
que a prefeitura teve de pagar para 
a mesma terceirizada, porque “não 
existe almoço grátis” (como me re-
feri anteriormente). 

Se no ano que vem a prefeitura 
decidir que irá contratar a empresa 
operadora sob a exigência que não 
se cobre ingresso para entrar no 
parque, ela terá duas reações ime-
diatas do mercado: 1 - ou aumenta 
o custo aos cofres públicos; 2- ou 

vai cobrar esta receita prevista de 
outra atividade do festival, como, 
por exemplo, dos Shows.  E aí a co-
munidade vai mais uma vez recla-
mar que os shows estão sendo ca-
ros, como já aconteceu em outras 
edições.... ou não?

Alternativa também seria a 
prefeitura buscar patrocinadores 
institucionais para o Balonismo, 
como em edições anteriores foi fei-
to (junto a Estatais gaúchas como 
Corsan, por exemplo).  Mas a moda 
agora é justamente o contrário: 
estatais estão sendo criticadas por 
patrocinar eventos mesmo quando 

dão prejuízo.  Mesmo assim, acho 
eu humildemente que as prefei-
turas não foram formatadas para 
fazerem contratos comerciais de 
patrocínio. E as leis de improbida-
de administrativa burocratizam e 
até inviabilizam muitas parcerias 
neste sentido. 

Portanto, a terceirização do 
evento como um todo me parece 
o caminho mais saudável. Quem 
paga o almoço - que nunca é grá-
tis - deve ser buscado entre entes 
privados. A prefeitura troca o cus-
to pela possibilidade de lucro de 
quem contrata a terceirização. 

BALONISMO E COFRES PÚBLICOS IV

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

BALONISMO E COFRES PÚBLICOS
O 32º Festival de Balonismo que 

aconteceu por mais de 10 dias aqui 
em Torres deixou a cidade com as-
pecto de temporada de Veraneio, 
mesmo sendo no meio do outono.  
Foram hotéis lotados, residências 
alugadas, restaurantes com cliente-
la e comércio sendo visitado como 
em poucas edições ocorreram.  E 
por o dobro de dias. Parabéns a nós!

Na política de Torres, no entanto, 
opiniões diversas dividiram verea-

dores. Alguns poucos elogiaram o 
evento como um todo; a maioria 
elogiou o Festival, mas alertando 
que mudanças deveriam ser fei-
tas na próxima edição em relação 
à cobrança de ingresso (ou a 'não 
cobrança') e sobre a participação 
maior dos comerciantes de gastro-
nomia de Torres dentre os operado-
res no parque (para estes um pro-
blema da edição que, ao contrário, 
optou por contratação de comer-

ciantes de fora da cidade, por opção 
de custo ou qualidade). Divergên-
cias ainda em relação as empresa 
que foi terceirizada para operar a 
edição no lugar da prefeitura pela 
primeira vez. Inclusive, estes mes-
mos vereadores (na maioria da base 
aliada do governo Carlos) disserem 
que estas questões estariam sendo 
assumidas pelo próprio secretário 
de Turismo, Fernando Nery, como 
avaliações de pontos que deveriam 

ser repensados para a edição de 
2023. 

O que este colunista lembra - 
após 16 anos de acompanhamento 
direto dos festivais de Balonismo 
em Torres - é que, sistematicamen-
te, ano após ano, a oposição dos 
políticos na cidade critica os CUS-
TOS da prefeitura para realizar os 
festivais. O discurso costuma ser 
pela municipalidade gastar muito 
em promoção de gastos para ofere-

cer conforto e segurança no parque, 
além de gastar em contratação dos 
caros shows nacionais dos serviços 
para operar o Festival. Até o Mi-
nistério Público da Comarca, certa 
vez, oficiou a prefeitura sobre o que 
conceituou de “excessos em gastos 
com entretenimento” que estariam 
sendo optados no lugar das neces-
sidades básicas da comunidade no 
sistema de Saúde e infraestrutura 
demandados, por exemplo. 

NOVO ENDEREÇO: 
Avenida General Osório,156 sala 2

Os eventos de TURISMO são 
para FOMENTAR A ECONOMIA 
de Torres, não focados em gerar 
entretenimento para a comunida-
de daqui. Penso que o entreteni-
mento para as famílias locais pode 

estar dentro dos objetivos secun-
dários, mas nunca dentro do foco 
principal. 

Justamente por isso, o discur-
so dos críticos deveria levar em 
conta esta premissa, ao invés de 
sempre criticar por criticar, como 
tem sido em todas as edições do 
Balonismo. A oposição ao governo 
(seja qual for) critica a prefeitura 
quando o evento tem pouco mo-
vimento, criticando os organiza-

dores sobre vários aspectos. E se 
o Festival dá certo, a oposição cri-
tica os valores gastos pela prefei-
tura envolvendo várias analogias, 
em alguns casos sugerindo inclu-
sive a possibilidade de ter havido 
improbidade no uso dos recursos 
dos cofres públicos. Isto ocorre 
sempre.

 Se o governo é de um partido, 
os opositores se comportam as-
sim, criticando sempre, escolhen-

do o lado somente depois de ver 
os resultados: ou seja, definem se 
criticam por excessos de gastos ou 
se criticam pela falta de público, 
um protocolo simples para fazer 
'oposição por oposição'. E vice 
versa se o governo está na mão 
dos oponentes da política. Até 
analogia de comparar gastos em 
gás para os balões com a falta de 
gás de cozinha nas famílias pobres 
da comunidade é feita para con-

textualizar 'criticas por críticas'...
O ideal é que vereadores e par-

tidos se posicionem. Se acharem 
que é saudável gastar dinheiro 
público em eventos em troca de 
movimento de Turismo, que fa-
lem; ou se acharem que o certo 
é a prefeitura trabalhar para fazer 
os eventos buscando terceirizar os 
custos, como foi feito com a ter-
ceirização do Balonismo neste ano 
de 2022, que falem. 

BALONISMO E COFRES PÚBLICOS III

A terceirização da realização 
do evento, como foi feito neste 
ano pela prefeitura de Torres, 
me parece o caminho mais sau-
dável para avançar no sentido 
de DIMINUIR os gastos dos co-
fres públicos locais na promoção 
do Festival de Balonismo. Com o 
tempo, as edições poderão ser 

totalmente financiadas por uma 
empresa terceirizada, que troca-
rá o gasto necessário na promo-
ção do Balonismo por vendas de 
cotas de patrocínio, de cotas de 
comerciantes que pagam para 
estar dentro do parque e de 
cobrança de ingresso para a en-
trada e para shows, etc. Assim, 

teríamos o ideal: a realização do 
Balonismo com competência e 
sucesso, mas sem ter de desem-
bolsar milhões de reais todos os 
anos do orçamento. 

Trata-se da saudável auto-
-sustentabilidade, o que sugere 
que vários outros eventos para 
promover o TURISMO em Torres 

poderão ser criados, desde que 
a prefeitura crie (quase como 
protocolo dentro da secretaria 
de Turismo) a busca anual da 
sustentabilidade destes outros 
atratores. Isto para saudavel-
mente fazer com que turistas 
do RS e do Brasil (e até do mun-
do) venham a Torres na baixa 

temporada (e na alta também) 
para aumentar o dinheiro de 
fora que passa a circular dentro 
da cidade, além de aumentar os 
empregos temporários na baixa 
estação - uma das demandas 
da sociedade de qualquer local 
turístico, mas sazonal, como é a 
cidade de Torres. 

BALONISMO E COFRES PÚBLICOS II
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Na segunda-feira (25/04), o Mu-
nicípio de Torres confirmou sete 
casos de dengue na cidade. Seis 
deles são considerados autóctones, 
ou seja, contraídos no município, e 
um caso importado, quando a pes-
soa foi infectada fora da cidade de 
origem.

Em entrevista para a Rádio Ma-
ristela na manhã de 25/04, o res-
ponsável pela Vigilância Ambiental, 
biólogo Lasier França, intensificou o 
alerta à população em relação aos 
urgentes cuidados para combater o 
mosquito Aedes aegypti, eliminan-
do água parada e tudo o que permi-
te armazenar água nas residência e 

empresas.
Entre as orientações e dicas do 

biólogo, reforçamos alguns cuida-
dos rotineiros que especialistas 
indicam como os principais locais 
que favorecem o surgimento de 
mosquitos que causam a Dengue, 
Chikungunya e Zica Vírus. Confira e 
faça a sua parte:

*NÃO DEIXE ÁGUA PARADA - 
Destruir os locais onde o mosquito 
nasce e se desenvolve. Evite sua 
procriação 

* LIXEIRAS DENTRO E FORA DE 
CASA - Mantenha as lixeiras tam-
padas e protegidas da chuva. Feche 
bem o saco plástico.

*VASILHAS PARA ANIMAIS - Os 
potes com água para animais de-
vem ser muito bem lavados com 
água e sabão no mínimo duas vezes 
por semana.

* SUPORTE DE GARRAFÃO DE 
ÁGUA MINERAL - Lave-o sempre 

quando fizer a troca. Mantenha ve-
dado quando não estiver em uso.

*PRATINHOS DE VASOS DE 
PLANTAS - Mantenha-os limpos e 
coloque areia até a borda.

*COLETOR DE ÁGUA DA GE-
LADEIRA E AR-CONDICIONADO - 
Atrás da geladeira existe um coletor 
de água. Lave-o uma vez por sema-
na, assim como as bandejas do ar-
-condicionado.

* PLANTAS QUE ACUMULAM 
ÁGUA - Evite ter bromélias e ou-
tras plantas que acumulam água, 
ou retire semanalmente a água das 
folhas.

*VASOS SANITÁRIOS - Deixe a 
tampa sempre fechada ou vede 
com plástico. Em banheiros com 
pouco uso, dê descarga pelo menos 
uma vez por semana.

*BALDES E VASOS DE PLANTAS 
VAZIOS - Guarde-os em local cober-
to, com a boca para baixo.

* RALOS - Tampe os ralos com 

telas ou mantenha-os vedados, 
principalmente os que estão fora 
de uso.

*GARRAFAS - As garrafas devem 
ser embaladas e descartadas na li-
xeira. Se guardadas, devem estar 
em local coberto ou de boca para 
baixo.

* LAJES - Não deixe água acumu-
lar nas lajes. Mantenha-as sempre 
secas.

*PISCINAS - Mantenha a pisci-
na sempre limpa, mesmo sem uso. 
Use cloro para tratar a água 

* CALHAS - Limpe e nivele, man-
tendo sempre sem folhas e mate-
riais que possam impedir passagem 
d'água.

* CAIXAS D’ÁGUA, CISTERNAS E 
POÇOS - Mantenha-os fechados e 
vedados. Tampe com tela aqueles 
que não têm tampa própria.

* CACOS DE VIDROS NOS MU-
ROS Vede com cimento ou quebre 
todos os cacos que possam acumu-

lar água.
* TONÉIS E DEPÓSITOS DE ÁGUA 

- Mantenha-os vedados. Os que 
não têm tampa devem ser escova-
dos uma vez por semana e cobertos 
com tela.

* FALHAS NOS REBOCOS - Con-
serte e nivele toda imperfeição em 
pisos e locais que possam acumular 
água.

*LIXO, ENTULHO E PNEUS VE-
LHOS - Entulho e lixo devem ser 
descartados corretamente. Guarde 
os pneus em local coberto ou faça 
furos para não acumular água.

*OBJETOS QUE ACUMULAM 
ÁGUA - Coloque num saco plástico, 
feche bem e jogue no lixo: tampi-
nha de garrafa, casca de ovos, co-
pos descartáveis e outros.

*FACILITE O CONTROLE DA DO-
ENÇA - Permita sempre o acesso do 
agente de controle de zoonoses em 
sua residência ou estabelecimento 
comercial.

Torres confirmou sete casos de dengue na cidade na segunda (25)

Referente a pandemia de Co-
vid-19 em Torres nos dias entre 
20/04 e 27/04, uma notícia alen-
tadora -  nenhum novo óbito 
relacionado a doença neste perí-
odo de 7 dias. Apesar disso, hou-
ve alta em relação ao número de 

casos ativos de Covid-19 na cida-
de. Nesta quarta-feira (27/04), o 
Boletim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde registrava 26 casos ativos 
em Torres - número maior que 
os 6 casos ativos na quarta-feira 

passada (20/04).
 Lembrando que o uso de más-

caras de proteção não é mais 
obrigatório em Torres (como 
Arroio do Sal e Três Cachoeiras) 
- tanto em locais fechados como 
abertos

SAÚDE

Apesar de leve alta, Torres segue com número baixo 
de casos de Covid-19 na última semana

No período de 7 dias, 34  novos casos foram registrados em Torres - que estava com 26  casos ativos até quarta (27). Três Cachoeiras e Arroio 
do Sal seguem com números baixos de novos casos

34 novos casos registrados em uma semana
Nesta quarta-feira, 26 de 

abril, o Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Torres re-
gistrava, contando desde o iní-
cio da pandemia, 11.602 casos 
confirmados, com 11.452 recu-
perados, 25 pacientes em isola-
mento domiciliar e 124 óbitos. 
"Na quarta, o Boletim registrava 
um só caso de Covid no Hospi-
tal de Torres (HNSN), internado 

em leito comum, sendo mora-
dor de outro município. De Tor-
res está registrado um caso em 
tratamento hospitalar fora da 
cidade", indica a Prefeitura de 
Torres, ressaltando ainda que 
o Boletim registra quatro casos 
suspeitos de Covid-19 em tor-
renses, três em isolamento do-
miciliar e um internado em leito 
comum no HNSN.

11.568 casos confirmados, 

com 11.438 recuperados, cin-
co pacientes em isolamento 
domiciliar e 124 óbitos. "Nesta 
quarta, o Boletim registra um 
só caso de Covid no HNSN, em 
leito comum, sendo morador 
de outro município. Entre mo-
radores de Torres é registrado 
um caso de internado, em trata-
mento fora da cidade", indica a 
Prefeitura de Torres, ressaltan-
do ainda que não registrava-se 

caso suspeito de Covid-19 na 
cidade nesta quarta (20).

Assim,  no período de sete 
dias (entre 20/04 e 27/04), fo-
ram registrados apenas 34 no-
vos casos da doença em Torres. 
Com isso, houve aumento em 
relação ao total de novos ca-
sos da semana passada (entre 

14/04 e 20/04), quanto 9 novos 
casos foram registrados. Refor-
ça-se a necessidade da popula-
ção manter-se em dia com sua 
vacinação - com de preferência 
2 doses da vacina contra a Co-
vid-19 + dose de reforço - para 
que os esforços conta a doença 
sigam positivos.

Desde terça-feira, 26 de abril, 
a vacinação contra a Gripe (In-
fluenza) e a do Sarampo está  
disponível para crianças com 
mais de 6 meses e menores de 

5 anos. As vacinas estarão dis-
poníveis, sem agendamento, e 
enquanto durar o estoque.

As imunizações estão dispo-
níveis no Posto Central e nas se-

guintes Unidades de Saúde: ESF 
São Brás, ESF São Jorge, ESF São 
Francisco, ESF Curtume, ESF Rio 
Verde, ESF Alberto João Miguel e 
ESF Pe. Luiz Benini, os dois últi-

mos na Vila São João. As salas de 
vacinas funcionarão no horário 
de atendimento normal da Uni-
dade de Saúde.

Os responsáveis pelas crian-

ças devem comparecer com a 
carteira de vacina dos pequenos, 
para também se informarem so-
bre a atualização do esquema 
vacinal.

Começou vacinação contra a Gripe e Sarampo para crianças 
com mais de 6 meses e menos de 5 anos em Torres

Arroio do Sal e Três Cachoeiras
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, 
até terça-feira (26/04) o municí-
pio estava com 2519 casos confir-
mados para Covid-19 (não tendo 
paciente internado), sendo 2480 
recuperados e nenhum suspeito 
(aguardando resultados). Além, 

disso, Três Cachoeiras estava com 
27 óbitos relacionados ao corona-
vírus desde o princípio da pande-
mia (nenhum novo óbito em rela-
ção aos últimos meses).

Já Arroio do Sal teve seu último 
boletim divulgado na terça-feira 
(26/04), onde registrava (desde o 

início da pandemia) 2.916 casos 
confirmados de Covid-19, sendo 
que 2.858 já estão recuperados da 
doença. Além disso, até terça (26) 
15 pessoas estavam com a doen-
ça ativa em isolamento domiciliar 
- não tendo nenhum morador de 
Arroio do Sal hospitalizado. O mu-

nicípio contabilizava desde o início 
da pandemia 43 óbitos em decor-
rência da Covid-19 (nenhum novo 
óbito nas últimas semana).

2.892 casos confirmados de 
Covid-19, sendo que 2.846 já es-
tão recuperados da doença. Além 
disso, até 12/04, três pessoas 

estavam com a doença ativa em 
isolamento domiciliar, e não havia 
morador de Arroio do Sal hospi-
talizado. O município contabiliza 
desde o início da pandemia 43 óbi-
tos em decorrência da Covid-19 
(nenhum novo óbito nas últimas 
semana).
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A partir de processo licitatório, 
a Prefeitura de Torres  contratou 
a empresa Vinicius Ribeiro Arqui-
tetura, Planejamento e Mobili-
dade Urbana Ltda, para elaborar 
o Plano de Mobilidade Humano 
Sustentável. A ideia deverá ser 
apresentada no dia 5 de maio, às 
19h, no auditório da Ulbra, para 
entidades, lideranças da socieda-
de civil e forças de segurança. O 
evento contará com a participação 
do prefeito Carlos Souza e do se-
cretário municipal de Planejamen-
to e Participação Cidadã, Matheus 
Junges.

Na oportunidade, será expos-
to pela empresa contratada o 

conteúdo a ser executado e mé-
todos que serão utilizados para 
o desenvolvimento do plano de 
mobilidade, a fim de mitigar os 
problemas das lacunas urbanas, 
ou seja, adversidades dos acessos 
secundários ao centro da cidade, 
acessibilidade, transporte urbano, 
entre outros.

Serão realizadas pesquisas 
em dias de alta concentração de 
transeuntes, estudo de tráfego, 
reuniões com a comunidade, au-
diências públicas, para desenvol-
ver soluções funcionais cabíveis. 
Estima-se cerca de um ano para a 
elaboração do mesmo.

Sobre o estudo 

O presente estudo possui o in-
tuito de reajustar, organizar e regu-
lamentar a mobilidade urbana da 
cidade de Torres, propiciando fer-
ramentas de planejamento e ins-
trumento de política para orientar 
o desenvolvimento do transporte 
nas áreas urbanas e seus arredo-
res, no qual prevendo um crono-
grama de execução de um ano.

Ainda, serão exploradas solu-
ções que irão abranger o municí-
pio como um todo, preservando 
as zonas ambientais (APA da Lagoa 
da Itapeva, Parque Estadual da Ita-
peva, Recanto do Robalo, Guarita, 

Morro do Farol, Lagoa do Violão, 
o rio Mampituba, Engenho Velho, 

Lagoa da Itapeva Oeste e Samba-
qui).

Torres pretende elaborar Plano de Mobilidade Humano Sustentável

A Operação Verão 22/23 
já começa a ser debatida em 
Torres. Na manhã da última 
sexta-feira (22 de abril), a As-
sociação de Bombeiros do 
Estado do RS (ABERGS), reali-
zou, no Parque de Balonismo, 
o painel “Operação Verão que 
queremos”, com o objetivo de 
debater propostas que visam o 
aperfeiçoamento da atividade 

de Guarda-Vidas.
Este é o primeiro painel que 

acontece entre as associações 
representativas da atividade 
de Guarda-vidas conjunta com 
o Corpo de Bombeiros Militar 
do RS – CBMRS.

Além do aperfeiçoamento da 
atividade de Guarda-vidas no 
litoral e águas abrigadas gaú-
chas, o objetivo é debater ações 

que possam ainda oferecer um 
serviço de qualidade aos vera-
nistas; como também políticas 
que valorizem o trabalho reali-
zado por militares e civis duran-
te o período de veraneio.

Entre os assuntos aborda-
dos, os mais importantes fo-
ram o reajuste da diária e a 
manutenção dos postos de sal-
vamento.

Com evento em Torres, Corpo de Bombeiros Militar inicia 
planejamento da Operação Verão 22/23

No próximo dia 7 de maio, sábado, será realizada 
mais uma edição da Feira do Artesanato e Agricultu-
ra ao ar livre, no tradicional espaço próximo da Casa 
da Terra e Artesanato. O evento antecede o Dia das 
Mães. Para quem quiser participar, as inscrições 
estão abertas a partir desta terça-feira (26 de abril) 
até a próxima terça (3 de maio). A formalização se 
dá através do preenchimento de formulário no link 
abaixo. A iniciativa que agrada moradores e visitan-
tes funcionará das 10h às 18h com novidades.

A primeira novidade é que desta vez também po-
derão se inscrever pessoas jurídicas que oferecerem 
algum tipo de produto ou serviço sem comercializa-
ção. A outra novidade é que junto à Feira ocorrerá 
uma ação de doação de cães e gatos, por servidores 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urba-
nismo. A maioria são filhotes abandonados ou re-
colhidos por maus tratos. O Sine de Torres também 
estará presente na atividade.

Podem participar produtores locais de todos os 

segmentos certificados com o selo “Feito em Tor-
res”. O objetivo é fomentar a produção local, valo-
rizando a identidade turística do município. É mais 
uma oportunidade de comercialização aos empre-
endedores credenciados, neste espaço ao ar livre, A 
realização é da Prefeitura, através da Secretaria do 
Trabalho, Indústria e Comércio em parceria com a 
Secretaria da Cultura e do Esporte, e a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Pesca.

Próxima edição da Feira do Artesanato e Agricultura será dia 7 de maio

Propósito do plano será apresentado à comunidade torrense em evento no dia 05 de maio

Na sexta-feira passada (22 de 
abril), secretários municipais de 
Educação do Litgoral Norte reuni-
ram-se em Torres para o encontro 
mensal promovida pela Amlinorte 
– Associação dos Municípios do Li-
toral Norte. Na pauta, educação in-
fantil e iniciativas de prevenção que 
visam melhor acolher os alunos. O 
encontro ocorreu no Guarita Park 
Hotel. Em destaque, apresentação 
do Primeiros Socorros na Escola: 
Salvando Vidas e Resgatando Al-
mas, projeto da Secretaria Munici-

pal de Educação de Torres, referên-
cia na área.

Conforme o anfitrião, secretário 
de Educação Alexandre Porcatt, a 
iniciativa do projeto Primeiros So-
corros, implantado no munícicp há 
cerca de dez anos, atende orienta-
ção do Plano Nacional de Educação 
e das Promotorias com o intuito de 
orientar os estudantes em diferen-
tes segmentos como prevenção de 
acidentes, de incêndios, do uso de 
drogas, entre outros. Também fo-
ram discutidas na reunião, pautas 

coletivas e comuns de Educação, 
visando unificar o ensino no Litoral 
Norte.

Participaram do evento 15 secre-
tários municipais. Esta foi a segunda 
reunião do ano. A primeira foi em 
Osório e a próxima será em Palma-
res. Durante o encontro, o anfitrião 
Alexandre Porcatt sorteou um voo 
de balão, sendo contemplado o 
município de Três Forquilhas. O gru-
po visitou o Parque do Balonismo e 
ficaram encantados com o show de 
balões na Arena.

Secretários de Educação do Litoral Norte reuniram-se em Torres 

Vista aérea da Praia Grande de Torres
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

2-PENZ IMÓVEIS VENDE 
EM TORRES, apartamento 2 
quartos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, estar 
living, ótima localização, próximo 
das 4 praças, e 3 quadras da 
beira mar! COD PZ03377 – R$ 
280.000,00

3-APARTAMENTO em Torres:  
UM (01) quarto, com sacada 
e uma vaga de garagem. ÓTI-
MO para veranear, morar ou 
rendimentos com locações. R$ 
300.000,00. COD. PZ03075

4- VENDE em Torres, no Cen-
tro. Apartamento de um quarto,  
cozinha, sala, banheiro, sacada,  
garagem. R$ 270.000,00 COD 
PZ03754.

5 – VENDE em Torres, Apar-
tamento de 03 quartos, com 
sacada, churrasqueira, sala de 
estar e jantar, cozinha, área de 
serviço, banheiro suíte e social, 
garagem. COD. PZ03546 – R$ 
480.000,00

6 – Apartamento no Centro de 
Torres, dois quartos, dois banhei-
ros, duas sacadas, duas gara-
gens privativas fechadas e com 
churrasqueira.  COD. PZ03717 
- R$ 450.000,00

7 - LOJA no Passo de Torres-
-SC próximo ao Rio Mampituba, 
medindo 45,42m² de área priva-
tiva e 68,33m² de área total. R$ 
330.000,00 – CÓD. PZ03483

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
98536 3072 (51) 99978 8467 

Paula BorowskyVocê ou alguém da sua família tem 
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO? 
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua 
identidade será preservada, o princí-
pio do anonimato e a nossa discrição 
e  garante sigilo absoluto das pessoas 
que vêm conhecer a irmandade. 

Nossas reuniões são abertas ao público 
em geral e qualquer pessoa pode parti-
cipar, independente de ter ou não pro-
blema com bebida alcoólica.

AA em Torres:
- Grupo Viver Sóbrio. Na Vila São João, ao lado do Salão Paroquial da 
Igreja São José Operário - Reuniões todas às quartas-feiras, às 20 horas. 
- Grupo Salva Vidas. Em Torres, na Av. do Riacho, na sede do Lions 
Clube - Reuniões segundas e sextas às 20 horas. 

ULBRA e você

ê

BALONISMO
O Festival de Balonismo de 2022 foi um dos maiores em público e  ativi-

dades, porem havia reclamação por parte dos vigilantes, que reclamavam de 
estar trabalhando a céu aberto, sem local para sentar e se abrigar de intempé-
ries. Se constatava que realmente não havia guaritas de vigilâncias, sendo um 
erro dos organizadores, pois a legislação exige que sejam respeitadas algumas 
garantias básicas de conforto para o vigilante no seu ambiente de trabalho, 
como: Banheiro próximo; Local para se sentar periodicamente; Água potável 
sempre disponível e as custas do empregador; Local para se alimentar, caso 
seja oferecido intervalo; Guarita coberta. Em um evento como o Balonismo, 
o Sindicato dos Trabalhadores tem por obrigação de conferir instalações para 
averiguar se não há violação da dignidade da pessoa humana trabalhadora e 
do valor social do trabalho, quando da submissão dos empregados a instala-
ções inadequadas e insuficientes para higiene pessoal e segurança

Muitos políticos passaram pelo Festival de Balonismo, buscando já fazer 
campanha nas eleições de outubro. Em entrevistas se referiam ao Porto em 
Arroio do Sal, como solução para alavancar a economia e desenvolvimento 
da região, mas nenhum deu solução para que municípios que sofrerão inter-
ferência com o mesmo, tenham condições de sanar os problemas que virão 
consequentemente com os impactos sofridos.

Com certeza, a partir da implantação do porto, o crescimento horizontal 
formará um único espaço urbano com duas ou mais cidades. Penso que vi-
rão a formação de um aglomerado de cidades conurbadas, que passarão a 
integrar um único espaço urbano que não pode ser dividido a partir da obser-
vação direta, surgirão as aglomerações, surgindo a formação de regiões de 
cidades que não se conurbaram, mas que devem se encontrar em um período 

ULBRA e você
Dani Dos Santos Pereira 
Presidente da Associação dos Bairros de 
Torres

A VÓZ DOS BAIRROS de tempo relativamente curto, à conexão e interdependência entre as várias 
cidades que as compõem, necessitam de uma administração central ou de 
uma integração entre as respectivas prefeituras.

O aglomerado do Litoral Norte é composto por cidades com menos de 100 
mil habitantes, apesar de ainda não enfrentarem muitas dificuldades, por isso 
a necessidade de tal integração se faz em virtude de as diferentes cidades 
desta área apresentarem problemas que só podem ser solucionados se for 
promovido um combate por todas elas. Exemplos: problemas de déficit ha-
bitacional, segregação urbana, violência, carência no transporte público etc., 
também têm na mobilidade um gargalo para seu desenvolvimento, problema 
que normalmente é deixado de lado pelo Poder Público.

VILA SÃO JOÃO -  Comunidade estudantil da Escola de Ensino Fun-
damental Manoel Oliveira Carneiro, pedem a colocação de redutores de ve-
locidades, poda de árvore em frente à escola, conserto de tampa de bueiro, 
corte de mato na calçada, pintura da faixa de segurança, colocação de lixei-
ras, demarcação de local para carga/descarga em frente à Escola; moradores 
solicitam conserto de buracos da Alberto Maciel e Rua Capitão Balduíno ; 
demarcação da faixa amarela contínua com colocação de tachões na faixa 
central e pintura da faixa de segurança e quebra-molas na Av. José Amâncio 
da Rosa;   conserto de bocas de lobos e conserto de calçamento na Rua Getú-
lio Vargas; capina e pintura do cordão da Rua Felipe José Krás; patrolamento 
e ensaibramento das Ruas do Limoeiro, José Moraes e Ruas adjacentes;  com 
corte de grama nas laterais na Rua do Limoeiro e podas de árvore; pintura 
da faixa de segurança em frente à Escola Marechal Deodoro; capina e pin-
tura do cordão da Rua Dona Amélia; pintura das faixas de segurança na Rua 
Marcelino Pereira; conserto de boca de lobo na esquina da Rua Marcelino 
Pereira; corte de grama no pátio do CTG Porteira Gaúcha; capina e pintura 
do cordão da Rua Rota do Sol; pintura das faixas de segurança na Rua Fer-
nando Ferrari; manutenção e limpeza das bocas de lobo existentes em frente 
a E.M.E.I. São Francisco de Assis; substituição de um poste localizado na 
Rua Fernando Ferrari.

                                                                                           
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     ou Rua 

Coronel Pacheco, 985.
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Lancha Well Crato 260 envolvida no acidente no Rio Mampituba – 
Arquivo pessoal

Cães e gatos também sentem medo, raiva e alegria. Eles possuem hormônios 
e sofrem alterações químicas semelhantes às nossas durante as mudanças emo-
cionais. Por mais que não saibam falar, a linguagem corporal e os seus compor-
tamentos são uma forma importante de comunicação. Por isso, é importante 
saber como identificar um pet feliz. E os médicos veterinários são fundamentais 
nessa tarefa. Eles saberão identificar e diferenciar os sinais mais discretos. 

Os sinais de felicidade, na maior parte das vezes, significam que o pet está 
saudável e que está recebendo os cuidados e o carinho que precisa. Dificil-
mente um pet doente, ou que não recebe amor como deveria, terá um com-
portamento alegre. O nível de atividade física pode variar de um tipo de cão 
para outro, no entanto, não é segredo para ninguém que os cães adoram se 
movimentar.

Por isso, para saber se você está cuidando de um pet feliz, fique atento às 
variações relativas no nível de atividade física do seu companheiro. Verifique 
se ele anda realizando as mesmas atividades, com a mesma empolgação. Fique 
atento caso ele esteja mais quieto do que costume e sem vontade.

Mesmo com ritmos diferentes, um pet feliz busca sempre explorar e aprender 
coisas novas!

Comida é alegria. Tanto para os pets, quanto para os seres humanos. Algumas 
espécies e raças podem ser mais seletivas, mas a hora de comer geralmente é 
celebrada. 

Dito isso, vale lembrar que pode ser que em algum momento o seu compan-
heiro esteja muito empolgado com outra situação e pule uma refeição. Mas 
esse é um comportamento que não deve se repetir com frequência.

Dessa forma, fique atento. Se o seu pet receber a comida de forma animada, 
tenha certeza de que ele está feliz. Caso ele se demonstre sem apetite por algu-
mas refeições seguidas, isso pode ser um sinal de que algo o está incomodando.

Dependendo do tipo, um pet feliz pode dormir até 16 horas por dia. Isso 
ocorre de forma distribuída entre o sono da noite e os cochilos durante o dia. 
Os filhotes podem chegar a incrível marca de 20 horas de sono!

No entanto, caso alguma dor ou desconforto esteja incomodando o seu pet, 

SEU PET É FELIZ?

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

o descanso pode não ser possível. Com isso, outros sinais, como a sonolência e a 
irritabilidade podem se manifestar.

Sono de menos pode elevar os níveis de hormônio cortisol no sangue, que pode 
levar ao estresse crônico. Já o sono exagerado pode significar que o seu cão está 
deprimido, ou com problemas de saúde como o hipotireoidismo.

Um pet feliz, especialmente no caso dos cães, tende a relaxar os músculos da face. 
Assim, além do olhar tranquilo, muitas vezes eles parecem estar sorrindo, com a 
boca semiaberta.

Fique atento, contudo, aos pets ofegantes. Estar com a boca aberta o tempo todo 
e com a respiração pesada pode ser sinal de calor e estresse.

Sobre os olhos, caso a parte branca esteja muito aparente, isso pode significar 
medo, tensão e até agressividade.

Morder e destruir brinquedos pode ser uma ótima forma dos pets extravasarem 
energia, mas elas não devem se repetir com muita frequência.

Um pet feliz também deve ter prazer ao passear, correr, farejar e fazer carinho 
com os tutores e com os outros animais. Essas atividades ajudam a reduzir a ansie-
dade e a agressividade.

A separação do tutor, mesmo que seja por pouco tempo, pode levar o pet a de-
senvolver comportamentos ansiosos e de repetição. E eles não são compatíveis 
com um pet feliz.

Assim, tente observar como o seu pet se comporta quando você não está por 
perto. Latidos e uivos em excesso, mordidas e arranhões nos móveis, lambeduras e 
automutilação não podem ser consideradas normais.

Cuide da saúde do seu amigão e não se esqueça daqueles que ainda aguardam 
um lar amoroso e responsável.

Conheça o trabalho da ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) que 
cuida de animais abandonados, encaminha para esterilização e alimenta animais 
em diversos pontos da cidade e na Aldeia Indígena em campo Bonito. Ajude-nos 
através do PIX chave 00940020000142 ou com uma contribuição na conta da 
ATPA, (Associação Torrense de Proteção Animal) ou Banrisul (041) Agência 0955, 
conta 06.032079.0-6, com doação de ração ou compra de nosso calendário e, 
sobretudo adotando um animal. Os animais que aguardam um lar amoroso em 
lar temporário da ATPA são lindos, saudáveis e só precisam de uma chance para 
retribuir com amor por toda a vida. Com a pandemia, as feiras de adoção não 
podem ser realizadas e eles não podem ser vistos, ficando esquecidos nas casas 
de passagem.

Temos animais que demandam tratamentos e que necessitam de cirurgia, 
precisamos de sua ajuda. Para / doações: PIX: 00940020000142, Banrisul (041), 
Agência 0955, Conta 06.032079.0-6, CNPJ: 00.940.020/0001-42.

MEIO AMBIENTE

Por Rede Ecovida*
_______________

Na metade de março, quando 
as frutas de verão do litoral nor-
te do Rio Grande do Sul sinalizam 
que vão se despedir, entram em 
cena as frutas do outono, como 
a goiaba. Neste ano, a safra que 
normalmente vai até a metade de 
abril, pode se estender até maio 
e, somente num pomar do muni-
cípio de Torres, produzir até 3.200 
quilos de quatro variedades.

“Atualmente são 200 plantas 
em uma área de meio hectare. E 

a produção está concentrada em 
apenas 100 plantas nesse ano de 
2022, por diversos motivos de ma-
nejo e condições nutricionais do 
solo”, explica o agricultor Joaquim 
Martins da Rosa, do grupo Ecotor-
res do José.

O jovem, que também é agrô-
nomo, conta que a família come-
çou com apenas 20 goiabeiras 
Paluma em 2004, que não foram 
manejadas adequadamente. Com 
o tempo e o aprendizado, a pro-
dução melhorou e começou a ser 
comercializada nas feiras. Assim, 
em 2014, introduziram mais três 

variedades: São Pedro Sato, Tai-
landesa e Século 21, que começa-
ram a produzir em 2017.

Além da venda direta na Feira 
Ecológica de Torres, as goiabas da 
família Martins da Rosa chegam 
aos consumidores em pontos de 
venda especializados em orgâni-
cos, como a cooperativa Ecotor-
res. Escolas municipais de Torres 
também têm acesso às frutas, por 
meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) e 56% 
da produção é destinada ao pro-
cessamento, por meio da Cooper-
nativa e Agroindústria Morro Azul.

Fruta do outono, goiaba orgânica produzida 
em Torres se destaca pela qualidade

Dia da Goiaba
Para valorizar a qualidade da 

safra, o Centro Ecológico propôs 
e a Ecotorres abraçou a ideia 
de fazer um Dia da Goiaba, no 
sábado, 23 de abril. Além da 
degustação em receitas doces e 

salgadas, no café da cooperati-
va a confeiteira Melissa da Silva 
Batista usou a fruta como inspi-
ração de um cheesecake vegano, 
um bolo musse e um bolo de mi-
lho com cobertura de chimia de 

goiaba.
Já a cozinheira Daniela Lu-

mertz da Luz preparou pizza 
com molho vermelho de goiaba 
e o hamburguer vegano – sua 
especialidade na Veglab Cozinha 

Vegana. “A gente busca através 
da produção de elementos dife-
rentes, como molho salgado, ou 
uma nova maneira de utilizar a 
fruta numa torta, educar os con-
sumidores a usar alimentos da 

nossa região no dia a dia”, expli-
cou Daniela. Ela chama atenção 
para o uso de frutas nativas, da 
época, importantes para preser-
var a espécies que compõem o 
bioma Mata Atlântica.

Ecotorres do José
É o nome de um dos 449 gru-

pos da Rede Ecovida de Agroe-
cologia. Pioneira no desenvol-
vimento de uma metodologia 

de certificação participativa de 
produtos ecológicos no Brasil, 
a Ecovida é formada por apro-
ximadamente 4,5 mil famílias 

agricultoras organizadas em 34 
núcleos regionais nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná e também no Sul de 

São Paulo. Atualmente com 48 
grupos, o Núcleo Litoral Solidá-
rio é dos maiores núcleos regio-
nais da Rede Ecovida.

*Colaboraram: 
Gabriela Viero Garcia e 
Joaquim Martins da Rosa
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), vice-presidência da Vereadora Carla Rodrigues 
Daitx (PP), e secretaria dos vereadores Rogério Evaldt Jacob 
(PP) e João Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), 
a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 12a Sessão 
Plenária Ordinária, do 3o Período Legislativo, da 18ª Le-
gislatura, às 16h, no dia 25 de abril de 2022. Presentes ain-
da, Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da 
Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura 
(MDB), Ver. Igor Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino 
(PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Decreto nº 69, de 18 de abril de 2022, do Poder Executivo, 
publicando a tabela com os valores atualizados dos venci-
mentos e subsídios resultantes da revisão geral anual, conce-
dida a partir de 1º de fevereiro de 2022.
Ofício nº 149, de 19 de abril de 2022, do Poder Executivo, 
encaminhando Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei nº 
22/2022, do qual será alterado o art. 4º, passando a autorizar a 
contratação dos profissionais que se refere a presente minuta, 
por período de 12 (doze) meses.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETO DE LEI - 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 24/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação 
com o Município de Mampituba/RS e dá outras providências.

PROJETOS - 2ª Sessão
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2022, do Ver. João Ale-
xandre Negrini de Oliveira, que concede Título de Cidadão 
Honorário do Município de Torres ao Senhor Juarez da Rosa 
Espíndola.
Projeto de Lei Complementar nº 04/2022, do Ver. Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, que altera o artigo 88, caput, parágra-
fos 1º e 2º, da Lei nº 3.724 de 31 de dezembro de 2002, que 
institui o Código Tributário do Município.
Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, do Ver. Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal, que acrescenta parágrafo §11 ao art. 
24 da Lei nº 3.375, de 14 de dezembro de 1999, que institui 
o Código de Obras do Município, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 21/2022, do Poder Executivo, que altera 
a remuneração dos contratos administrativos de Agente Co-
munitário de Saúde, autorizados pela Lei nº 13.708, de 14 de 
agosto de 2018.
Projeto de Lei nº 22/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
contratações de servidores para atuar na Secretaria de Saúde.
Projeto de Lei nº 23/2022, da Mesa Diretora, que autoriza 
o Poder Legislativo a contratar, por tempo determinado, em 
caráter excepcional, servidor público municipal.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 111/2022, do Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que re-
quer o encaminhamento de Moção de Congratulação à atleta 
torrense Yasmim Milanez Paz, pela convocação para integrar 
a seleção brasileira juvenil de handebol, em Taubaté/SP.
Nº 112/2022, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 
23/2022, deste Poder Legislativo, que autoriza o Poder Legis-
lativo a contratar, por tempo determinado, em caráter excep-
cional, servidor público municipal.
Nº 113/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulações ao Treinador 
Diontan Santos Pacheco, aos atletas Valmir Junior e Nicolas 
Lopes, oriundos da ONG Construindo Gigantes (de Torres), 
que representaram o nosso município no Campeonato Catari-
nense nos dias 24 e 25 abril, em São José/SC.
Nº 114/2022, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, que re-
quer autorização para participar de curso “Orientações sobre 

procedimentos, cuidados e prevenção das principais orien-
tações do TCE e medidas de correção nas áreas: compras, 
pessoal e crimes”, nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2022, em 
Porto Alegre/RS.
Nº 115/2022, dos vereadores Rogério Evaldt Jacob, Rafael 
da Silveira Elias, João Alexandre Negrini de Oliveira, que 
requerem autorização para participar de curso “Atuação das 
comissões na Câmara Municipal: responsabilidade, forma-
ção, atuação e parecer das comissões, com destaque às CPI's, 
apontes e apresentação de denúncias e representações ao 
TCE, emendas impositivas e crimes”, nos dias 10, 11, 12  e 
13 de maio de 2022, em Porto Alegre/RS.
Nº 116/2022, do Ver. Igor Beretta, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações ao Piloto Murilo Ho-
ffmman, pela conquista da prova da chave do 32° Festival 
Internacional de Balonismo.
Nº 117/2022, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminha-
mento de Moção de Congratulações aos fotógrafos Gustavo 
Selau da Silva, Franklin Teixeira da Rosa, Filipe Minotto Se-
rafim, Gabriel dos Santos Zaparoli e Harleyson de Almeida, 
do 32º Festival Internacional de Balonismo.

INDICAÇÕES
Nº 60/2022, da Mesa Diretora, que indica à Secretaria de Se-
gurança Pública do Rio Grande do Sul que disponibilize o 
reforço de cinco policiais civis para o efetivo de nosso mu-
nicípio.
Nº 61/2022, do Ver. Igor Beretta, que indica ao Poder Execu-
tivo a alteração da Lei Ordinária nº 5.031/2018 que institui 
horário especial de trabalho e cria gratificação de natureza 
especial para cargo de motorista que exerça suas funções na 
atividade do transporte escolar.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 71/2022, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto à certidão a ser expedi-
da, acompanhada de planta de localização com a indicação da 
rua a ser denominada.
Nº 72/2022, da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente 
e Agricultura, que solicita ao Poder Executivo informações 
quanto à carta de habitação (habite-se) e o alvará de funciona-
mento referente ao prédio atual onde funciona a Rodoviária 
de Torres.
Nº 73/2022, da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente 
e Agricultura, que solicita ao Poder Executivo informações 
quanto à execução do contrato do Município com a Corsan.
Nº 74/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações sobre os contratos dos trabalhadores 
do SAMU, mais especificamente como será implementado o 
reajuste previsto no Projeto de Lei nº 18/2022.
Nº 75/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à compra do Edifício Sociedade 
Educacional Santa Rita, bem como a desapropriação de cinco 
terrenos urbanos da Escola Municipal de Educação Infantil 
Prof. Sadi Pipet de Oliveira, neste Município.
Nº 76/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações com relatórios sobre a aplicação da Lei nº 
5.193, de 19 de agosto de 2021.
Nº 77/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações sobre os horários e itinerários do trans-
porte público municipal, realizado por concessão pública 
pela Empresa Torrescar.
Nº 78/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações com relação ao Projeto de Lei nº 21/2022, 
de autoria do Poder Executivo, que altera a remuneração dos 
contratos administrativos de Agente Comunitário de Saúde, 
autorizados pela Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 249/2022, do ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimen-
tação da Rua Francisco Beltrão, em Vila São João, neste Mu-
nicípio.
Nº 250/2022, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à implanta-

ção de pavimentação na Rua Diamantino Joaquim Pereira, 
em Vila São João, neste Município.
Nº 251/2022, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à calçada na Rua Joaquim 
Porto, próximo ao nº 300, neste Município.
Nº 252/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa bu-
raco localizada no entroncamento da Rua Amazonas com a 
Rua José Guilherme Raupp, neste Município.
Nº 253/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à poda de árvore na 
Av. Benjamin Constant, em frente à Escola Jorge Lacerda, 
nesta Cidade.
Nº 254/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa bu-
raco localizada na Av. Joaquim Porto com a Av. Beira Mar, 
neste Município.
Nº 255/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento na 
Rua Estrada dos Cunhas, entre a Praia da Itapeva e Bairro São 
Braz, neste Município.
Nº 256/2022, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa bu-
raco localizada na Rua Amazonas com a Rua Augusto Krás 
Borges, neste Município.
Nº 257/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto à instalação de quebra-molas na 
Rua Joaquim Hofmeister, Bairro Getúlio Vargas, nesta Cida-
de.
Nº 258/2022, do Ver. Igor Beretta, que solicita ao Poder Exe-
cutivo providências quanto ao ensaibramento e patrolamen-
to da Rua Santa Maria, trecho final, Bairro São Jorge, nesta 
Cidade.
Nº 259/2022, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à manutenção da rua 
denominada São Jorge, principalmente no trecho ao limite 
com a Beira Bar, na Praia Tupinambá, neste Município.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Moisés Trisch: Fez a leitura de uma nota do Partido dos 
Trabalhadores, manifestando repúdio ao Decreto Presiden-
cial que concede ao parlamentar Daniel Silveira, o perdão da 
pena emitida pelo STF. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Igor Beretta: Disse ter recebido críticas de munícipes 
quanto à limpeza do cemitério do município. Falou sobre os 
servidores que trabalharam durante sete dias na frente de tra-
balho contra a Covid, que, até o momento, não foram pagos. 
O mesmo acontece com os motoristas municipais que não 
recebem as diárias quando vão a Porto Alegre. Falou sobre 
o 1º Torres Beach de Bike, com mais de mil participantes, 
ocorrido na Guarita. Pediu que seja melhorada a segurança no 
entorno da Escola Alcino Pedro Rodrigues. Parabenizou os 
servidores da Secretaria de Educação que levaram quase duas 
mil crianças ao Parque de Balonismo durante o evento. Elo-
giou a atuação da equipe de limpeza pela eficiência durante o 
evento, assim como Secretaria de Assistência Social, Obras, 
Departamento de Elétrica, Secretaria de Saúde e Setor de Se-
gurança do município. Enalteceu a atuação do Secretário de 
Turismo, Fernando Néry, no evento. Encerrou afirmando que 
o Festival de Balonismo é de Torres, e que é preciso devol-
vê-lo ao torrense.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Falou sobre a visita da Secre-
tária Estadual de Saúde no Balonismo, destacando a necessi-
dade de implantação do Hospital Regional no Litoral Norte. 
Informou que serão implantadas especialidades em diversas 
unidades da Região. Dentre elas estão a vascular, cardiologia, 
oncologia e banco de sangue. Relatou que o município regis-
trou sete casos de Dengue, pedindo que a população adote os 
protocolos de cuidado. Elogiou a 32ª Edição do Balonismo, 
parabenizando a todos os pilotos torrenses, e às pilotas que 
representaram as mulheres. Mencionou os fotógrafos pro-
fissionais, que registraram todo evento, e aos locutores que 
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animaram as atividades. Enalteceu a coragem do Executivo 
com a nova modalidade do Balonismo. Sugeriu uma série 
de medidas para a nova edição. Dentre elas, a abertura do 
parque às 7 horas, colocação de arquibancadas laterais, pra-
ça de alimentação com preços mais acessíveis, portões de 
acessos aos balonistas, e melhora na área dos balões. Elo-
giou o Secretário Sotério Júnior que possibilitou a partici-
pação de vários artesãos de Torres no evento e na Prainha. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Relatou que no 
decorrer da vida foi galgando os postos na vida pública, e 
aprendendo. Disse que “não se aprende sem que alguém 
passe esse conhecimento”. Mostrou-se surpreso com a te-
nacidade e empenho do Prefeito Carlos Souza, que rece-
bia vereadores e assessores em suas reuniões. Disse que o 
Balonismo não começa na semana de abertura, mas meses 
antes. Citou as personalidades que participaram do evento, 
sempre com agenda lotada, afirmando que, para contratá-
-los, é preciso muita organização e antecedência. Elogiou a 
nova modalidade de Balonismo que acontece em onze dias. 
Surpreendeu-se com a unidade das Secretarias empenhadas 
para o sucesso do festival. Disse que à noite, ao deixar o 
Parque do Balonismo, presenciou o comércio com casas lo-
tadas em virtude do evento. 

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Parabenizou a todos que 
se envolveram com o Balonismo, sugerindo que o próximo 
tenha entrada livre até as 18h, e que conste em contrato que 
50% do evento seja ocupado por comerciantes locais. Re-
latou que está na espera da execução de um projeto de sua 
autoria, destinado à revitalização da pista de skate. Citou 
alguns atletas torrenses, campeões catarinenses, que recor-
reram àquele Estado em virtude do pouco incentivo do mu-
nicípio de Torres. Pediu por mais políticas públicas voltadas 
ao esporte. Citou o nome de atletas torrenses que participa-
ram do campeonato Trilhas e Montanhas que subiram ao 
pódio. Pediu pela retirada dos blocos de alicerce em frente 
às goleiras da escolinha do Professor Índio. Mencionou a 
revitalização do calçadão, sugerindo uma sinalização com 
cones e cordões de isolamento na área de corrida. Parabe-
nizou o campeão do Balonismo, e os atletas da Associação 
dos Corredores de Torres, que representaram o município 
no Campeonato Brasileiro de Sub-20. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Disse que na pró-
xima edição do Balonismo é preciso prestigiar os comer-
ciantes de Torres. Fez referência à necessidade da criação 
da nova pista de Skate. Quanto ao Balonismo, reconheceu 
aspectos que precisam ser melhorados. Elogiou inúmeros 
aspectos do evento, parabenizando ao Murilo Hoffman, ga-

nhador do carro zero-quilômetro. Elogiou o Secretário do 
Turismo, Fernando Néry, e ao Secretário de Obras, Mauro 
Dias. Colocou-se à disposição da comunidade, salientando 
que nem sempre alcança êxito, mas que tem se empenhado 
para o bem da população. Elogiou o Prefeito Carlos em sua 
atuação frente o Executivo.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Parabenizou a segurança du-
rante o Festival de Balonismo, citando a Companhia de 
Torres, Patram, Polícia Rodoviária Estadual, Fazendária, 
Polícia Civil e Guarda Municipal. Elogiou o Secretário Fer-
nando Néry em sua atuação e responsabilidade durante todo 
evento. Pediu ao Executivo que faça a pavimentação na rua 
do entorno do Balonismo e Ulbra, que gera muita poeira 
para os moradores. Colocou-se ao lado dos esqueitistas na 
demanda de construir uma nova pista de skate para os des-
portistas. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Pediu atenção ao setor de vigi-
lância sanitária, em virtude da fiscalização que atualmente 
tem apenas um servidor para o setor. Salientou também os 
cuidados necessários para a Dengue. Disse que a água na 
comunidade do Jacaré precisa de maiores cuidados, suge-
rindo a instalação urgente de água potável na localidade. Pa-
rabenizou o evento do Balonismo, mas alertou que a maior 
parte de visitantes não foi de Torres. Questionou a falta de 
comerciantes do município no evento. Agradeceu à Polícia 
Civil, Guarda Municipal e de Trânsito durante o Festival. 

Ver. Moisés Trisch: Falou sobre a necessidade da criação 
da pista de skate, já que a atual está em precárias condi-
ções. Pediu que a Prefeitura faça a folha complementar dos 
servidores. Quanto ao Projeto Social Curtume, solicitou ao 
Executivo que faça uma petição solicitando a liberação de 
valores equivalentes ao aluguel para que as crianças conti-
nuem sendo atendidas. Criticou as praças e pedágio da BR 
101 em Santa Catarina. Falou que a nova gestão do balo-
nismo “não prestigiou os Torrenses, nem para comerciali-
zar ou visitar ao parque”. Lamentou a má qualidade e altos 
preços da alimentação no evento, assim como o valor de 
10% cobrado nos ingressos. Relatou ter recebido de pessoas 
presentes no evento, inúmeros elogios quanto à sua atuação 
no Legislativo. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Teceu comentários 
sobre o Balonismo, afirmando que o evento não foi feito 
para os torrenses. Sugeriu que a cobrança de ingresso pode-
ria ser feita com valor superior, mas em horário mais tardio. 
Criticou a falta de comerciantes do município, afirmando 
que o Balonismo é uma renda extra em virtude da sazonali-

dade do município. Lamentou a falta de shows gospel, suge-
rindo que se poderia abrir essa possibilidade nas próximas 
edições. Disse que o Executivo, agora que encerrou o Balo-
nismo, deve voltar seu olhar aos bairros do município. Su-
geriu a instalação de faixas de segurança em áreas diversas.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Falou sobre a 
manutenção do calçadão, entendendo que o local precisa ser 
melhor sinalizado. Parabenizou ao novo delegado em sua 
atuação no  município, assim como a de sua equipe. Quan-
to ao Balonismo, disse que muitas das ações são realizadas 
previamente, em virtude das agendas, seja de artistas ou de 
empresas envolvidas. Informou que o Executivo fará uma 
avaliação sobre o festival para melhorar a próxima edição. 
Elogiou a participação dos artistas e pilotos de balão no 
evento, em especial, o ganhador do carro zero. Parabenizou 
a segurança durante os onze dias de evento. 

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 23/2022, da Mesa Diretora, que autoriza 
o Poder Legislativo a contratar, por tempo determinado, em 
caráter excepcional, servidor público municipal. APROVA-
DO.
Projeto de Lei nº 13/2022, do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vi-
gente Lei Orçamentária. APROVADO.
Projeto de Lei nº 01/2022, do Poder Executivo, que dispõe 
sobre o regramento das atividades definidas como não-inci-
dentais e/ou dependentes de Licenciamento Ambiental Muni-
cipal no âmbito do Impacto Local. ADIADA DISCUSSÃO.

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Le-
gislativo, convida a todos para acessarem o novo site da 
Câmara Municipal de Torres https://www.camarator-
res.rs.gov.br.

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos 
e visuais, a nova plataforma permite à população ficar 
por dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.

Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tempo 
real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comuni-
dade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

CÂMARA DE TORRES

Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

Fique por dentro dos assuntos de Política, Infraestrutura, Turismo, Economia e muitos 
outros debates, lendo todas as semanas nosso resumo dos acontecimentos da cidade e região.

• Valor Assinatura Anual – R$ 190,00
     • Valor Assinatura Semestral – R$ 100,00

                   • Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00
  Contatos:

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

Ou pelo e-mail afolhatorres@gmail.com com o título “ASSINATURA”

Assine o jornal A FOLHA
O Jornal que valoriza a sua inteligência

Torres – RS - Brasil
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Por Tommaso Mottironi
____________________

Em homenagem ao Museu Histó-
rico de Torres, lugar que o Cineclube 
Torres utiliza atualmente para suas 
sessões regulares, e em comemora-
ção do Dia Internacional de Museus, 
que ocorre no dia 18/05, foi pensada 
para o mês de maio uma programa-
ção especial com alguns clássicos da 
cinematografia mundial com locações 
significativas em famosos museus in-
ternacionais.

Abre a seleção na segunda dia 2 de 
maio o Hermitage, o histórico museu 
à margem do rio Neva em Moscou, na 
espetacular filmagem de “Arca Russa”, 
filmado num único plano-sequência, 
uma única tomada, sem cortes, de 
97 minutos, que condensa três sécu-
los de história da Rússia. Um filme de 
sublime virtuosismo técnico realizado 
inteiramente no museu moscovita 
pelo diretor Alexandr Sokurov, com a 
participação de mais de dois mil ato-
res e três orquestras ao vivo. Mesmo 
repudiando a guerra, pelos seus efei-
tos na população inerme, não pode-
mos aceitar o boicote/cancelamento 
da cultura russa, que nada tem a ver 
com esta conjuntura político-militar.

O segundo filme do ciclo é um 
clássico da nouvelle vague, “Banda à 
parte” (1964) do diretor Jean-Luc Go-
dard, um filme que mescla o noir com 
tons de comédia e que apresenta uma 
das cenas de museu mais citadas em 
filmes posteriores, a corrida dos pro-
tagonistas pelas salas do Louvre, um 
frenético tour pelas salas do celebre 
museu parisiense antes da expansão 
e das reformas dos anos 80.

Outro rico e extenso museu euro-
peu, recheado de artefatos, é o British 
Museu e a sala temática da estatua-
ria assíria é o cenário de um intenso 
encontro de Maurice, protagonista 
do homônimo filme de James Ivory, 
com seu mentor. A produção, baseada 
na obra homônima de E. M. Forster 
(1879-1970), um dos grandes escri-
tores britânicos do século 20, e pre-
miada na sua estreia em festivais, caiu 
ao longo do tempo quase no esqueci-
mento, por ter sido lamentavelmente 
colocada em uma espécie de nicho 
restrito, o dos “filmes gays”.

Woody Allen é um diretor que 
mais utilizou os museus para gravar 
cenas de seus filmes e na sua “car-
ta de amor” para New York, o filme 
“Manhattan” (1979), os protagonistas 
percorrem vários: o MoMA (Museum 

of Modern Art), o Solomon R. Gugge-
nheim Museum, o Met (Metropolitan 
Museum of Art) e o Whitney Museum 
of American Art. A estreia desse filme, 
na época, foi exatamente nesse últi-
mo, o Whitney, e o valor arrecadado 
foi doado integralmente ao museu.

Encerra este ciclo de 5 filmes um 
museu que gostaríamos nunca ter 
existido, o museu do Hiroshima Peace 
Memorial, dedicado ao terrível bom-
bardeamento com a bomba atômica 
da cidade japonesa de Hiroshima, viti-
mando instantaneamente e ao longo 
do tempo, pelo efeito das radiações, 
entre 90 mil e 166 mil pessoas. As 
bombas de Hiroshima e Nagasaki de 
1945 foram primeiro e único momen-
to na história em que armas nuclea-
res foram usadas em guerra e ainda 
por cima contra alvos civis. O museu 
aparece numa cena do clássico fran-
cês “Hiroshima, meu amor” (1959) 
de Alain Resnais, num severo aviso ao 
mundo pós bélico, infelizmente ainda 
bem atual nesses tempos de guerra 
na Europa.

As sessões ocorrem sempre na 
segunda feira, às 20h no Museu His-
tórico de Torres e integrado ao ciclo 
audiovisual será promovido no dia 
18, Dia Internacional dos Museus que 

este ano tem com o tema “O Poder 
dos Museus”, um abraço simbólico ao 
edifício, em horário a combinar, para 
alertar sobre a necessidade de repa-
ros urgentes neste relevante edifício 
histórico para obviar, entre outras coi-
sas, ao problema de infiltrações cujos 
efeitos são bem visíveis ao público das 
sessões.

A necessidade de manter, preser-
var e valorizar edifícios históricos em 
Torres, especialmente se tratando de 
equipamento cultural público, pa-
trimônio material da cidade, é bem 

traduzida da frase da escritora Mar-
guerite Duras no romance “Hiroshi-
ma, mon amour”, adaptado no filme 
homônimo apresentado no ciclo: “por 
quê negar a evidente necessidade da 
memória?”.

A organização das atividades é do 
Cineclube Torres, Associação sem 
fins lucrativos, Ponto de Cultura pela 
Lei Cultura Viva, em atividade desde 
2011, e conta com o patrocínio da Up 
Idiomas Torres e o apoio institucional 
da Secretaria Municipal da Cultura e 
do Esporte.

CULTURA

Cineclube Torres segue programação audiovisual 
continuada com ciclo dedicado a museus

Usuários da Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos, 
através do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV visitaram o Museu Histórico 
de Torres com o grupo de crianças 
e adolescentes de 06 a 15 anos 
que frequentam as atividades nas 
segundas e sextas-feiras. Acompa-
nhavam o grupo, os educadores 
Vinicius Aragonez e Ronan Des-
consi.

O Museu está com a exposição 
Bicho de Pedra em conjunto com 
o Acervo Arqueológico, e nos úl-

timos dias da exposição de escul-
turas cerâmicas da artista Márcia 
Sawitski “Na cerâmica a terra re-
conquista sua natureza original”

A exposição Bicho de Pedra 
trata sobre as fascinantes escul-
turas produzidas pelos primeiros 
habitantes do litoral brasileiro, os 
povos dos sambaquis. Artefatos 
esculpidos em materiais como 
ossos e pedras, que apresentam 
formas de animais, humanas e hí-
bridas, de estilo naturalista, umas 
mais outras menos realistas, assim 
como formas geométricas.

Esses objetos conhecidos como 
zoólitos, são alguns dos vestígios 
arqueológicos produzidos por 
populações pré-históricas, que 
compartilhavam um vasto terri-
tório entre o litoral brasileiro e o 
Uruguai. Conheceremos uma das 
capitais dessa indústria de arte 
pré-histórica, Torres – Rio Grande 
do Sul, um dos lugares onde mais 
se encontrou esses magníficos ar-
tefatos, muitas vezes comparados 
a esculturas modernas.

FONTE - Prefeitura de Torres

Crianças e Adolescentes do SCFV visitam o Museu Histórico de Torres

Fotograma do filme “Arca Russa” - primeiro a ser exibido neste ciclo 
do Cineclube Torres (divulgação)

Na 20ª Semana Nacional de Museus, Prefeitura promove visitas 
ao Cemitério Municipal, ao Museu Histórico e Chalé do Surf

Para comemorar a 20º Semana 
Nacional de Museus, a Prefeitura vai 
mostrar o Poder dos Museus, promo-
vendo visitação aos locais citados. A 

grande inovação este ano é que será 
promovida uma visitação guiada ao 
Cemitério do Campo Bonito. A visita 
será mediada pela sócia da Associa-

ção Brasileira de Estudos Cemitériais 
(ABEC) a gestora do camposanto, 
servidora Maria do Carmo Conforti 
Rodrigues.

A visita dura cerca de duas horas, 
onde será abordada a a importância 
do Cemitério como Patrimônio His-
tórico e Cultural para o município de 

Torres. As inscrições abrem dia 7 de 
maio, através do link . O grupo rece-
berá certificado de participação. O 
evento é gratuito.

Com o tema “O poder dos museus”, 
a 20ª edição da Semana Nacional de 
Museus, realizada pelo Instituto Bra-

sileiro de Museus (Ibram), conta com 
a participação da Prefeitura de Torres 
por meio do Cemitério Municipal do 

Campo Bonito, Museu Histórico de 
Torres e Chalé Memorial do Surf. A 
temporada dos 20 anos acontecerá en-

tre os dias 16 e 22 de maio e é aberta 
à participação de museus, instituições 
de memória, espaços e centros cultu-

rais brasileiros. A Semana Nacional de 
Museus traz o tema: O Poder dos Mu-
seus.

Visitação guiada ao Cemitério do Campo Bonito

O Museu Histórico de Torres fica 
na Rua Júlio de Castilhos, Museu 
Histórico de Torres: terça a domin-
go das 14h às 18h. No próximo dia 
16 de maio, será aberta exposição 
temporária alusiva ao aniversário 
de 144 anos da cidade: “Minha 
cidade, nossas memórias”. A ati-

vidade vai até o dia 31 de julho. O 
Museu está com a exposição Bicho 
de Pedra em conjunto com o Acer-
vo Arqueológico, e nos últimos dias 
da exposição de esculturas cerâmi-
cas da artista Márcia Sawitski “Na 
cerâmica a terra reconquista sua 
natureza original”. A exposição Bi-

cho de Pedra trata sobre as fasci-
nantes esculturas produzidas pelos 
primeiros habitantes do litoral bra-
sileiro,

O Chalé Memorial do Surf (loca-
lizado na Praça Zeca Scheffer, 205), 
na Praia dos Molhes fica aberto 
sábados e domingos, das 10h às 

17h. Entre os dias 28/05/2022 e 
29/05/2022, ocorre, além da expo-
sição de longa duração, encontro 
para exibição de vídeos relaciona-
dos a história do surf com a pre-
sença de atletas locais para conta-
rem suas histórias no esporte.

Também para o Museu Históri-

co de Torres e do Chalé Memorial 
do Surf, existe a possibilidade de 
agendamento para visitações em 
grupos com mediação. Os interes-
sados, pode contatar pelo fone da 
Prefeitura (51) 3626 9150 no ramal 
764, da Secretaria Municipal de 
Cultura e do Esporte.

Museu Histórico de Torres e Chalé Memorial do Surf



A FOLHA 19SEXTA-Feira, 29 de Abril de 2022

ÁRIES - A semana pede calma e reflexão. 
Privar-se de algumas coisas se faz neces-
sário, então tome cuidado com desejos em 
excesso. É importante fazer pausas e cuidar 
mais da saúde e da alimentação. Alguma 
situação pode trazer aprendizados, mas a 

partir de alguma perda, provavelmente algum prejuízo mate-
rial, caso você esteja muito apegado ou ansioso. Observe os 
sinais e saiba ouvir sua intuição. 

TOURO -A semana vai trazer a consciên-
cia dos fechamentos de ciclos, portanto 
você pode sentir a necessidade de se li-
bertar de algo ou de finalizar uma situação 
para que novas possibilidades se abram. 

Quanto mais livre for e mais desapegado, mais a sema-
na fluirá positivamente. Tome cuidado com a dificuldade de 
confiar em si mesmo e nas pessoas.

GÊMEOS -Muita energia nesta semana, em 
que você pode começar a mil, realizando muita 
coisa e seguindo rumo a uma natural diminui-
ção do ritmo para preservar a sua saúde. Evite 
se desgastar demais e saiba fazer pausas. A 
saúde está boa, mas é bom não exagerar na 

alimentação. O eclipse vai ativar muito sua intuição, então saiba 
parar um pouco no dia 30 para se conectar com seu divino interior 

CÂNCER -A semana pede conservação e 
manutenção de tudo: saúde, vida amorosa 
e trabalho. Quanto mais conseguir focar no 
aqui e agora, mais criativo e produtivo con-
seguirá ser. Tome cuidado com o excesso 
de pragmatismo, porque você pode se tor-

nar muito duro ou teimoso. Novos projetos podem surgir, tra-
zendo um caminho de alegrias e segurança financeira.

LEÃO - A semana pode trazer 
realizações felizes se você mantiver sua 
autoconfiança e sua capacidade de lidar 
com as situações de forma mais prática e 
racional. Tome cuidado com melindres e 

dramas, pois tudo isso pode atrapalhar suas ações. Sem 
dúvida, seu dinamismo e sua energia estarão altos e você 
conseguirá, ao longo da semana, ter bastante vontade de 
renovar sua vida, buscando mais sucesso.

VIRGEM - Quanto mais em paz tiver e não se 
deixar envolver por brigas bobas ou irritações, 
mais poderá ser uma semana positiva. É pre-
ciso ter foco e equilíbrio. Mantenha a vigilân-
cia e se preserve, senão vai viver rivalidades, 
disputas e obstáculos. Simplifique sua rotina 

nesta semana. Tome cuidado com questões judiciais, porque 
não é um bom momento para começar uma briga jurídica.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Tatta Gentil* 
(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)

LIBRA - A semana vai trazer um pouco de 
caos e uma necessidade de avançar lenta-
mente, sem ansiedade, rumo a uma organi-
zação da sua rotina. Cuidar da saúde e man-
ter a disciplina na alimentação é fundamental. 
Estabilidade e coragem serão trunfos, então 

não perca isso. Estabilidade na vida amorosa pode ser ne-
cessária para que você se sinta seguro.

CAPRICÓRNIO -A semana 
será intensa e mexerá com 
seu ego: tome cuidado com 
intensidades e desejos em ex-
cesso: você pode fazer gastos 

ou ter atitudes exageradas. Algo pode ser 
esclarecido também, trazendo mais enten-
dimento sobre uma situação do passado. 
Além disso, você pode depender mais dos 
outros do que gostaria.

AQUÁRIO - A semana trará sua gar-
ra e força de vontade para agir, solu-
cionar e enfrentar o que for preciso. 
Apenas tome cuidado com o excesso 
de força, que pode até gerar brigas 
e desentendimentos. Você, sem dú-

vida, protegerá seus interesses. Apenas tome cuidado 
com atitudes egoístas. Saiba usar bem seu dinheiro. 
Excessos nessa área também podem ser ruins. 

PEIXES -A semana traz notícias 
inesperadas. De qualquer forma, 
você estará vivendo um momento 
de mudanças, viagens ou muita 
agitação. Tome cuidado com ilu-
sões e com a dificuldade de dia-

logar. A saúde está boa, mas pode ser importante 
descansar psicologicamente no final da semana, 
buscando atividades leves, que favoreçam a ale-
gria e o bem estar.

ESCORPIÃO -A semana favorece um julga-
mento equilibrado e profundo — e muito pro-
vavelmente isso vem das relações, das trocas 
e dos encontros. Pode ser uma semana muito 
rica em afeto, carinho, atenção e conselhos. 
Existem novidades e situações que surgem 

despertando uma vontade e uma ideia... enfim, algo que es-
tava adormecido. Vale a pena seguir a intuição.

SAGITÁRIO - A semana pode trazer a neces-
sidade de mais cuidado com a saúde: fique 
atento a acidentes e situações arriscadas no 
dia a dia. Seja precavido e organizado. Cuide 
bem de finanças e faça economia. Semana de 

atenção e foco, porque a dispersão e as ansiedades podem 
ser grandes. Se estiver sem foco, pode acabar esquecendo 
compromissos e até mesmo perder documentos.

VARIEDADES

(semana entre 26/04 e 02/05)
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A atleta torrense de hande-
bol Yasmim Milanez Paz, de 16 
anos  - filha do surfista Rodrigo 
'Pedra' Dornelles Paz  (ex top 
mundial de surf)  e Joselene Mi-
lanez Paz -  vem fazendo valer 
o ditado de que o fruto não cai 
longe do pé. Seguindo os pas-

sos do pai no esporte, a jovem 
foi convocada na última sema-
na para integrar a fase de trei-
namento da seleção brasileira 
juvenil de handebol. 

Neste sábado, a delegação 
brasileira foi definida e, após 
a preparação, Yasmim garan-

tiu sua vaga no grupo principal  
para o campeonato Sul-Centro 
Juvenil, em Taubaté/SP.  A com-
petição, que acontece entre 
terça-feira (26) e sábado (30),  
conta com atletas do Brasil, Ar-
gentina, Chile, Paraguai e Uru-
guai.

Atleta torrense jogará na Seleção Brasileira Juvenil de Handebol

Sobre Yasmim 
Yasmim Iniciou no handebol 

na escola Sagrado São Domin-
gos com 9 anos. Em 2017 com 
apenas 12 anos foi para o seu 
1º brasileiro escolar, sendo vice 
campeã. Ainda pela Associação 
Torrense de Handebol (ATHB) 
em 2019 ficou em 3º lugar no 

brasileiro de clubes, além de 
vários títulos gaúchos.

Em 2020 foi convidada para 
integrar o time FME Balcam em 
Balneário Camboriú, onde teve 
maior visibilidade e oportunida-
des. Em 2021 ficou em 3º lugar 
no Brasileiro, representando, 

onde foi eleita a melhor central 
do Campeonato Nacional.

Neste ano foi convocada 
para jogar pela Seleção Brasilei-
ra sub 17 na fase classificatória 
pro mundial - torrense que irá 
representar o país no hande-
bol.

Yasmim Milanez Paz, de 16 anos, atualmente joga pelo FME Balcam em Balneário Camboriú. Ela é filha do ex-top mundial de surf Rodrigo Pedra Dornelles.

FONTE - Moglia 
Comunicação Empresarial
_______________________

 Considerada a melhor praia do 
Rio Grande do Sul para a prática de 
surfe, Torres sedia, a partir de 15 de 

maio, a primeira edição de formação 
esportiva de surfe para crianças e 
adolescentes de 8 a 14 anos. O pro-
jeto do Sesc Torres acontece em par-
ceria com a Associação dos Surfistas 
de Torres (AST), presidida pelo maior 
atleta do Estado na modalidade, 

Rodrigo “Pedra” Dor-
neles, que foi o único 
gaúcho a integrar a já 
elite do Circuito Mun-
dial de Surfe. A ação 
tem, ainda, o apoio da 
Prefeitura Municipal. 

As aulas são gratui-
tas e acontecerão nas 
segundas, quartas e 
sextas-feiras, com tur-

mas durante os turnos da manhã e 
tarde, no Sesc Torres e na Praia dos 
Molhes. Além da experiência no 
mar, os participantes serão orienta-
dos sobre segurança no mar, apren-
derão as regras e fundamentos do 
surfe, assim como a história do es-
porte e a análise da previsão das on-
das. Nos dias de atividade, os alunos 
receberão lanche, assim como pas-
sarão por aulas de natação e skate. 

“Fico muito feliz em estar nessa 
parceria com o Sesc, através da AST. 
Para mim, o surfe começou como 
uma brincadeira e acabei me apaixo-
nando pelo esporte. O contato com 
a natureza, o sentimento de entrar 
no mar, é incrível. Como a gente diz 

na comunidade, o surfe salva. Tira 
pessoas de caminhos errados, pro-
move autoconhecimento, estreita 
amizades e possibilita o desbrava-
mento de novos lugares e culturas. 
O surfe é muito mais do que um es-
porte, é um estilo de vida”, ressalta o 
presidente da AST, Rodrigo “Pedra” 
Dorneles.

Interessados devem se inscrever 
na Unidade Sesc Torres (Av. Plinio 
Kroeff, 465), atendendo aos requisi-
tos no edital do Projeto Iniciação Es-
portiva, disponível em www.sesc-rs.
com.br/esporte/iniciacaoesportiva, 
a partir do dia 05 de maio. Para sele-
ção por meio do Programa de Com-
prometimento e Gratuidade (PCG), 

é necessário ter renda familiar men-
sal de até três salários mínimos na-
cionais e, preferencialmente, ser es-
tudante da rede pública de ensino, 
assim como ser filho de comerciário. 
Mais informações pelo telefone (51) 
3626-9400 ou pelo WhatsApp (51) 
3626-9415.

Os encontros começam no dia 15 
e vão até 31 de dezembro de 2022. 
O surfe estreou nos Jogos Olímpicos 
em 2020, em Tóquio, no Japão, e o 
Brasil possui cinco títulos mundiais 
na modalidade. O atual campeão 
mundial é o surfista Gabriel Medina 
e o primeiro campeão olímpico da 
história também foi do país -  Ítalo 
Ferreira. 

Sesc Torres lança formação esportiva de surfe gratuita para crianças e adolescentes
Projeto inicia no dia 15 de maio, em parceria com a Associação dos Surfistas de Torres

Está tramitando na Câmara 
Municipal de Torres um reque-
rimento, de autoria do vereador 
Cláudio Freitas (PSB) que solicita 
formalmente que seja encami-
nhada uma Moção de Congratu-

lação para o Treinador Dionatan 
Santos Pacheco e para os atletas 
Valmir Junior e Nicolas Lopes, 
oriundos da ONG Construindo Gi-
gantes (de Torres), que represen-
taram a cidade em Campeonato 

Catarinense de Boxe nos dias 24 
e 25 abril, em São José/SC.

O autor do pedido de moção 
defende que sua iniciativa visa 
valorizar o esporte, mais uma 
vez lembrando que para ele é 

através desta valorização que 
a comunidade poderá elevar o 
nome dos moradores de Torres 
no cenário desportivo e de in-
clusão desportiva. “Como a ci-
dade de Torres possui atletas de 

grande valor que não cansam de 
conquistar vitórias e engrande-
cer o município, importante se 
faz reconhecê-los e incentivá-los 
a buscar cada vez mais”, afirma o 
vereador Cláudio.

Mais uma moção de Congratulação para conquistas desportivas em Torres
Vereador Cláudio Freitas encaminhou Moção ao Treinador Dionatan Santos Pacheco e atletas de Boxe Valmir Junior e Nicolas Lopes

Está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres, um Reque-

rimento, de autoria do vereador 
Alexandre Negrini, que solicita 

que a Casa Legislativa torrense 
providencie uma Moção de Con-

gratulação ao piloto torrense Igor 
Rodrigues dos Passos, por este ser 

o piloto de balão mais jovem do 
Brasil.

Vereador formaliza Moção de Congratulação a torrense considerado 
o balonista mais jovem do Brasil

Alexandre Negrini (Rep) homenageia Igor Rodrigues dos Passos (foto) valorizando também sua luta por realizar o sonho de ser piloto de balão

'Luta por sonho desde pequeno'
O autor do requerimento da 

moção cita que o homenageado 
é também “torrense da gema” 
junto com seus pais Rosane Ro-
drigues e Luís Osvaldo Passos. 
Lembra ainda que Igor desde pe-
queno acompanha os festivais de 
balonismo de Torres, sendo que 
acordava cedo para admirar os 

balões nos céus da cidade.   Ne-
grini acrescenta a seguir que, aos 
15 anos, o homenageado come-
çou a fazer resgates em algumas 
equipes de voo de balão quando 
havia necessidade, até que foi 
contratado definitivamente por 
um balonistas. E que a seguir, fru-
to de trabalho como office-boy, o 

jovem juntou dinheiro para pagar 
o gás e fazer algumas aulas de ba-
lonismo, quando aos poucos sua 
formação foi acontecendo. 

O vereador encerra a justifi-
cativa da Moção comemorando 
que o jovem Igor Passos em 2021, 
aos 18 anos concluiu sua forma-
ção e se tornou finalmente piloto 

de balão, quando a seguir 
participou pela primeira vez 
do Festival Internacional de 
Balonismo de Torres como 
piloto, voando ao lado de 
grandes nomes do balonis-
mo nacional, terminando na 
30° posição entre 70 partici-
pantes.
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A Brigada Militar, por meio 
do 2° BPAT, tem intensificado as 
ações de polícia ostensiva e pre-
ventiva nas escolas do município 
de Torres. "Essas ações têm por 
principal objetivo a preservação 
da ordem pública, com o foco na 
prevenção contra a violência na 
comunidade escolar, e a atuação 

efetiva da Brigada Militar nas 
possíveis ameaças de ataques e 
brigas", indica a comunicação da 
BM.

O efetivo local tem realizado 
palestras com os alunos das es-
colas, além da atuação efetiva do 
Proerd (Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violên-

cia). Durante essas ações, a Briga-
da Militar juntamente com o Exe-
cutivo Municipal e a comunidade 
escolar, vem acompanhando as 
rotinas escolares e a retomada 
das aulas presenciais.

TEXTO: Soldado Eline  - FOTO: 
Divulgação BM

SEGURANÇA 

Um dos suspeitos da morte 
da idosa de 74 anos encontra-
da no último sábado (23) den-
tro de um carro em Torres, no 
Litoral Norte do estado, entrou 
em contato com a Polícia Ci-
vil da cidade, por intermédio 
de uma amiga, ainda no sába-
do. De acordo com o delegado 
Marcus Vinícius Muniz Veloso, 
responsável pelo caso, um de-
poimento do suspeito ainda 
não foi marcado. No começo 
desta semana, a polícia ouviu 
"muita gente" para apurar as 
circunstâncias do crime, diz o 
delegado.

A vítima foi identificada como 

Marlene Gonçalves Martins da 
Silva Zucheto, de 74 anos. Ela 
foi morta a facadas dentro de 
um VW Voyage branco em seu 
nome, emplacado em Santa 
Catarina. O corpo de Marlene 
foi encontrado por agentes da 
Brigada Militar, após denúncia 
anônima. A vítima estava en-
sanguentada e de bruços no 
banco do carona.

O local, que havia sido isola-
do para o trabalho da polícia, já 
havia sido liberado na manhã 
deste domingo (24). O carro em 
que ocorreu o crime foi guin-
chado e já não está na beira da 
praia.

Relembre o caso 
Uma idosa de 74 anos foi en-

contrada morta dentro de um 
carro estacionado na faixa de 
areia da Praia da Itapeva, em 
Torres, no Litoral Norte do es-
tado, na manhã deste sábado 
(23).

A Brigada Militar (BM) rece-
beu uma denúncia anônima 
com a informação de que ha-
via um carro com uma pessoa 
dentro estacionado no local. 
Quando os policiais foram até 
lá, constataram que se tratava 
de uma mulher, que ela estava 
de bruços no banco do carona e 
que o corpo estava ensanguen-

tado. O óbito foi confirmado 
em seguida.

A Polícia Civil começou a in-
vestigar o caso, mas não divul-
gou detalhes, pois isso pode 
atrapalhar o trabalho policial. 
No entanto, a suspeita é de que 

a idosa tenha sido vítima de ho-
micídio.

Familiares dela devem ser 
chamados à delegacia de polí-
cia para serem ouvidos.

FONTE - G1 RS

Suspeito de matar idosa encontrada dentro de carro em Torres 
fez contato com a polícia

A vítima foi identificada como Marlene Gonçalves Martins da Silva Zucheto, 74 anos. Ela foi morta a facadas dentro de um carro em seu nome, ten-
do sido o veículo encontrado junto a Praia Itapeva

Veículo onde idosa foi encontrada, na praia Itapeva

Na noite da última sex-
ta-feira (22) em Torres, 
um homem de 26 anos 
foi autuado por condu-
zir, sem habilitação, uma 
moto CG Titan com licen-
ciamento vencido. Além 

disso, o veículo possuía 
mais de R$5,3 mil em 
dívidas de infrações de 
trânsito. 

O caso foi atendido 
em fiscalização no Km 90 
da ERS-389 (Estrada do 

Mar) por Policiais da For-
ça Tática do 3° Batalhão 
Rodoviário da Brigada 
Militar (BM), em apoio 
ao Grupo Rodoviário de 
Torres. O homem - com 
antecedentes criminais 

e sem CNH - foi autuado 
e a moto removida ao 
depósito do Detram (De-
partamento de Trânsito 
do RS).

FONTE: Litoral Na 
Rede

Fiscalização em Torres flagra homem sem habilitação 
em moto com mais de R$5,3 mil em multas vencidas

Policiamento é intensificado pela BM 
nas escolas de Torres

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 08/2022, exclusiva para as beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, tendo como 
critério de julgamento o menor preço por item. Objeto: Aquisição de alimentos para os projetos sociais 
desenvolvidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Referência de 
Assistência Social. Data da abertura: 12/05/2022. Horário e local: às 10h no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da 
Prefeitura no horário de expediente das 08h às 11h 30min e das 13h 30min às 17h, ou pelo telefone (51) 
3667 1155 e e-mail licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br 

FLÁVIO RAUPP LIPERT 

Prefeito Municipal 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral confirmou nesta ter-
ça-feira (26/04), a apreen-
são de mais de 50 quilos de 
pasta base de cocaína e de 
crack na BR 101, em Torres. 
Um homem paranaense, de 
31 anos - com ocorrências 
por descaminho, recepta-
ção e furto - foi preso em 
flagrante. Ele estava acom-
panhado da esposa. A ocor-
rência teve a participação 
da Polícia Militar de Santa 
Catarina.

Na tarde dessa segunda-

-feira (25/04), uma Fiat Toro 
foi abordada ao ingressar 
no Rio Grande do Sul. Na 
revista na caminhonete, o 
efetivo da PRF encontrou as 
drogas . O motorista assu-
miu a propriedade da droga 

e disse que a companheira 
nada sabia. O traficante foi 
então preso. Com a carga os 
criminosos poderiam lucrar 
mais de um milhão de reais

Fonte: PRF

Mais de 50 quilos pasta base de cocaína e crack 
são apreendidos pela PRF na BR 101, em Torres
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SOCIEDADE EM EVIDÊNCIA
Mas mesmo que o maior movimento da alta temporada já tenha ficado para trás, as atividades sociais que envolvem a comunidade da mais 
bela praia gaúcha seguiram acontecendo. E o Festival de Balonismo esteve no ar, trazendo muito agito para Torres.
Nesta semana passada, por ambientes variados, gaúchos e torrenses trabalham e convivem para que a sociedade progrida - ou simples-
mente para se reunir e se divertir! 

Por Vera Lia Fortini Cavalheiro

Parabéns Rei Roberto Carlos pelos 
81 anos, comemorados nos Estados 

Unidos

Gravando Christabel , Antônia Ranzolin 
Falcão, uma jovem atriz

Maria Cristina Saraiva em Roma, viajar é 
muito bom

Luana Silla Cavalheiro 
aniversariou

Encontro da Confraria do Bem, liderada por Cristina Piccoli, após 2 
anos...

Lenara Krás e Alexandra Barros 
no Beach tennis da SAPT

Charlene Schaeffer, muito 
elegante, em evento social

Murilo Hoffmann venceu 
a prova da chave e ganhou 

um carro 0 km no festival de 
Balonismo em Torres

Dia de N. Sra. do Bom Conselho, comemorado 
pela Diretoria dos Ex-Alunos do CBC

A comemoração de Sandra Maria Rigatto 
Witt e Carlos Bozak com Regina Rigatto Witt

Rejane, com filhos Renata, 
Rafaela e Gustavo Pedroso.

Parabéns Yasmin Milanez Paz, 
que na sua estréia na Seleção Bra-
sileira Juvenil de Handebol fez gol! 
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Na quarta-feira, 27/04, a 2ª 
Vara Cível da Comarca de Torres 
proferiu sentença sobre o man-
dado de segurança (Nº 5000250-
32.2021.8.21.0072/RS) contra 
suposto ato ilegal na eleição da 
mesa Diretora da Câmara Munici-
pal de Vereadores de Dom Pedro 
de Alcântara, alegando a não ob-
servância do princípio da propor-
cionalidade de 50% dos partidos 
na Chapa 1.

A Justiça, na época, determi-
nou a realização de nova eleição 

para a escolha da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal. Com a sen-
tença proferida ontem, além de 
manter a decisão da exclusão da 
eleição da Mesa Diretora eleita 
em 01/01/2021, também foram 
declarados nulos todos os atos 
praticados pela referida Mesa.

Dentre os principais atos anula-
dos está a posse do Prefeito Mu-
nicipal eleito, Alexandre Model 
Evaldt e do vice-prefeito, Rodrigo 
Boff Daitx.

De acordo com o procurador 

geral do Município, Giovani Pa-
checo, a PGM, por meio de um 
Embargo de Declaração, solicitará 
à Justiça que os atos praticados 
pelo prefeito, desde 01/01/2021 
até o momento, não sejam anu-
lados, visto que o prefeito e vi-
ce-prefeito foram legitimamente 
eleitos e diplomados. Além disso, 
segundo o procurador, a posse 
pode ser compreendida como 
uma formalização do compromis-
so perante a comunidade. (FON-
TE: Rádio Maristela)

Justiça anula atos praticados por Mesa Diretora da Câmara de 
Dom Pedro de Alcântara, incluindo a posse do prefeito

Entre os dias 21 e 24 de abril, 
em Arroio do Sal, ocorreu o 30º 

Rodeio Crioulo Nacional com dis-
putas acirradas nas provas cam-

peiras no Parque de Rodeio CTG 
Rincão de Estância. De acordo 
com o patrão do CTG de Arroio 
do Sal, Neri Coelho, o Rodeio 
foi um sucesso, recebendo visi-
tantes de Santa Catarina, Serra 
gaúcha e de diversas cidades do 
Litoral Norte, participando das 
provas campeiras e prestigiando 
o evento.

“Tivemos participantes com 
Motorhome que vieram acampar 
e aproveitar o Rodeio, fazendo 
parte do público que prestigiou 
o nosso evento. Um momento 

muito importante, marcando a 
retomada das festas de rodeio. 
Fica aqui meu agradecimento 
a todos que participaram des-
ta festa, seja trabalhando para 
que tudo transcorre-se bem, 
seja participando com a família 
e amigos”, afirma o patrão Neri.

Outro destaque foi para os 
bailes que animaram as noites 
de Rodeio com público anima-
do, com as bandas JJSV, Bailaço, 
Gabriel Expresso e Nosso Balan-
ço. Na ocasião, também foi rea-
lizada uma homenagem ao sócio 

fundador e sócio proprietário do 
CTG Rincão de Estância, Mario 
Maciel (in memoriam), e ao só-
cio proprietário Janir Pereira de 
Medeiros, com a presença de 
familiares.

Para o prefeito de Arroio do 
Sal, Affonso Flávio Angst, o even-
to tem uma importante contri-
buição para o cultivo do tradicio-
nalismo no Município, por isso a 
Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Turismo, Esporte, Juven-
tude e da Cultura, tem apoiado 
a iniciativa.

30º Rodeio Crioulo Nacional de Arroio do Sal teve disputas acirradas e bom público

O governo do Estado publicou, 
nesta quinta-feira (28/4), decre-
to que torna facultativo o uso de 
máscaras de prevenção contra a 
Covid-19 em vias públicas ou em 
espaços públicos ou privados, ao 
ar livre ou em ambientes fecha-
dos. O texto também define que 
o comprovante vacinal será obri-
gatório somente em localidades 
e eventos em que houver norma 
municipal que expressamente a 
determine.

A decisão foi tomada em âm-
bito do Gabinete de Crise e vai 

ao encontro da estabilidade dos 
indicadores de monitoramento 
da Covid-19 no RS. Há sete sema-
nas, não há necessidade de emi-
tir Avisos ou Alertas no Sistema 
3As de Monitoramento.

Uso segue recomendado 
em casos específicos

O uso de máscaras segue re-
comendado pelo governo do 
Estado, com apoio do Comitê 
Científico, em casos específicos, 
como dentro de hospitais, servi-

ços de saúde e farmácias (mes-
mo que em ambientes externos) 
e no transporte público. 

Também é recomendado para 
pessoas em contato com grupos 
vulneráveis para a Covid-19 e em 
casos de situações de alto risco 
exemplificadas na Nota Técnica 
do Comitê Científico, como locais 
com grande número de pessoas 
sem esquema vacinal comple-
to, contato com pessoas fora do 
convívio ou com comportamen-
to de risco, quando estiver com 
sintomas respiratórios.

Pessoas que fazem parte do 
grupo de risco para a Covid-19 
(ou seja, pessoas que apre-
sentam maior risco individual 
de hospitalização e óbito) são 
aquelas não vacinadas contra o 
coronavírus, aquelas com doen-
ças autoimunes ou que tomam 
medicações imunossupressoras, 
aquelas com com obesidade, 
doença neurológica, doença car-
diovascular, síndrome de down, 
diabete mellitus, doença renal 
crônica, doença crônica descom-
pensada, ou quem está em trata-

mento oncológico.
O decreto também estabelece 

regras de transição entre o tra-
balho presencial e o teletrabalho 
nos órgãos públicos, que será ob-
jeto de decreto específico.

FONTE: Governo do RS

Decreto torna facultativo uso de máscaras em ambientes fechados no RS

O próximo sábado, dia 30, é dia 
“D” de vacinação contra a Gripe e 
Sarampo para crianças de 6 me-
ses a menores de 5 anos e ainda 
para profissionais de saúde em 
Torres. Também neste sábado, 
será aberta a campanha da Gripe 
(Influenza) para os outros grupos 

prioritários. Todas as Unidades de 
Saúde estarão abertas, das 8h às 
17h. A vacinação é sem agenda-
mento.

O dia “D” é num sábado, para 
facilitar o acesso da população. 
Para o dia “D” da Campanha, a Se-
cretaria Municipal de Saúde está 

organizando uma grande mobi-
lização que envolverá servidores 
do Posto Central e de todos os 
ESF’s do município. Para receber 
a vacina é necessário apresentar 
o Cartão SUS ou CPF, além da Ca-
derneta de Vacinação. 

É este o público alvo: – Crianças 

de 6 meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 29 
dias); – Gestantes e puérperas; – 
Povos indígenas; – Professores; – 
Comorbidades; – Pessoas com de-
ficiência permanente; – Forças de 
segurança e salvamento e Forças 
Armadas; – Caminhoneiros e tra-

balhadores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros urbano 
e de longo curso; – Trabalhadores 
portuários; – Funcionários do sis-
tema prisional; – Adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos de idade 
sob medidas socioeducativas; – 
População privada de liberdade.

Sábado é dia “D” para vacina de Sarampo e Gripe em crianças, e de Influenza 
para todos os grupos prioritários em Torres

O segundo dia da programação 
especial de aniversário de Três Cacho-
eiras foi marcado por uma série de 
ações de saúde, realizadas em frente 
à Policlínica Municipal.

Dentre as atividades estavam afe-
rição de pressão arterial; saturação; 
medidas e peso; teste rápido de gli-
cemia; testes rápidos de sífilis, HIV e 
hepatite; orientação para escovação 

dentária e aplicação de flúor; mutirão 
de eletrocardiograma, além da atuali-
zação da caderneta de vacinação.

Ao todo, foram mais de 150 aten-
dimentos entre testes rápidos, aferi-

ção de pressão arterial e avaliações 
antropométricas. “Tivemos também 
bastante procura na sala de vacinas, 
devido a abertura de novos grupos 
prioritários para a vacina da gripe”, 

disse Flávio.
Durante a ação foi servido ainda 

salada de frutas, feita pinturas faciais 
no rosto de crianças e adolescentes, e 
disponibilizado brinquedos.  

Dia D da Saúde integrou programação de aniversário de Três Cachoeiras



24 A FOLHASEXTA-Feira, 29 de Abril de 2022 TRÊS CACHOEIRAS

Após dois anos de tempos difí-
ceis e sem poder realizar a tradi-
cional programação de aniversário 
de Três Cachoeiras em virtude da 
pandemia da COVID-19, a Admi-
nistração Municipal organizou 
esse ano uma programação espe-
cial com atividades de diferentes 
segmentos para toda a comunida-
de.

Na segunda-feira (25), deu-se 
início às festividades com a pales-
tra “Autoconhecimento, um cami-
nho a ser percorrido com Leveza 
e Gratidão”, ministrada pela psi-
cóloga Alda Regina Cardoso Fran-
zen e a terapeuta Maria Garroni. 
O painel, que reuniu cerca de 150 
pessoas no auditório da Prefeitura 
Municipal, emocionou o público e 

o levou à reflexão. “Para que pos-
samos estar e viver bem em todas 
as áreas de nossas vidas, temos 
que saber como funciona nossos 
corpos mental, emocional, vibra-
cional e físico. Não temos outra al-
ternativa senão trilhar no caminho 
do autoconhecimento. Silencie e 
ouça você, ouça o seu maravilhoso 
corpo!”, afirmou a terapeuta Ma-
ria Garroni.

O terceiro dia de festividades 
em comemoração aos 34 anos de 
emancipação de Três Cachoeiras 
foi marcado por orações e muita 
música. Na noite desta quarta-fei-
ra (27), a Administração Munici-
pal promoveu uma celebração de 
ação de graças, em frente à Pre-
feitura, na qual reuniu integrantes 
de diferentes religiões. “Desde o 
início da programação de aniver-

sário tivemos muitos momentos 
importantes. Mas hoje, com certe-
za, foi muito significativo. A oração 
tem um poder imenso. Peça tudo 
a Deus, mas faça também a sua 
parte no seu dia a dia”, afirmou o 
prefeito municipal, Flávio Raupp 

Lipert, durante o evento.  Após 
a celebração, o público presente 
pode apreciar e se divertir com o 
show nacional de Vando Lipert, 
cantor de Três Cachoeiras que 
participou do programa de TV da 
Rede Globo, The Voice Brasil+ .

Em comemoração ao aniversário de Três Cachoeiras, 
palestra, orações e shows foram promovidos

Pequenos estudantes fazem visita à Prefeitura
Além disso,os alunos da Esco-

la Municipal Infantil Abelinha, de 
Três Cachoeiras, visitaram nesta 
semana, às dependências da Pre-
feitura Municipal, em comemora-
ção ao aniversário da cidade.

No turno matutino, os alunos 

foram recebidos pelo prefeito Flá-
vio, na frente da Prefeitura Muni-
cipal. “Os abraços e os carinhos 
que recebi das crianças ficarão 
marcados em minha vida. Um 
abraço desses não tem preço”, 
disse o prefeito. Ao final, Flávio 

distribuiu balas para as crianças.
No período da tarde, o prefeito 

recebeu os alunos em seu gabine-
te. Durante o encontro, os docen-
tes fizeram perguntas e também 
comentaram sobre o aniversário 
do município. No encerramento, 

Flávio nova-
mente rece-
beu muitos 
abraços e 
d i s t r i b u i u 
balas para os 
visitantes. 

Festividades dos 34 anos de Três 
Cachoeiras seguem no final de semana

As atividades em co-
memoração aos 34 anos 
de emancipação de Três 
Cachoeiras seguem no 
final de semana. No dia 
30 de abril (sábado), será 
realizado o Passeio Ciclís-
tico nas comunidades. 
Às 8h30 será no Rio do 
Terra (partic. Alto Rio do 
Terra); e no Morro Azul 
(partic. Comunidade do 
Lula); às 9h no Santo Anjo 
da Guarda; às 10h30 no 
Lajeadinho (partic. Comu-
nidade Raposa); e na Vila 
Fernando Ferrari (partic. 
Chapada dos Mesquitas, 
Mesquitas e Caravágio); 
às 14h o passeio será na 
sede do município, com 
a largada e chegada em 
frente à Prefeitura Muni-
cipal de Três Cachoeiras.

Ainda no dia 30, será 
realizado o dia D da cam-
panha contra a gripe e 
também a atualização da 
caderneta de vacinação 
conforme o calendário 
anual de imunização.  

Todos os ESFs do muni-
cípio estarão abertos das 
8h às 17h30 (sem fechar 
ao meio dia). A vacina da 
gripe está sendo aplicada 
em crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos (4 
anos, 11 meses e 29 dias); 
gestantes e puérperas; 
professores; trabalhado-
res da saúde; idosos com 
60 anos ou mais.

No domingo, dia 1º de 
maio, será realizado na 
comunidade da Raposa, a 
festa campeira em come-
moração ao aniversário 
do município e a inaugu-
ração da cancha do CTG 
Tauras da Tradição.

No âmbito da progra-
mação foi realizado ain-
da, na quinta-feira (28 de 
abril), o baile da melhor 
idade, no Salão Paroquial 
de Três Cachoeiras. A 
inauguração da EMEI João 
Valim, que ocorreria tam-
bém neste dia, foi transfe-
rida para outra data ainda 
em definição.

Show de Vando Lipert foi um dos destaques

Palestra sobre autoconhecimento
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Os clubes de mães de Ar-
roio do Sal, Ana Maria Valim 
e Unidas de Areias Brancas, 
realizaram uma homena-
gem ao Município, na tarde 
de segunda-feira, 25 abril, 
data comemorativa aos 34 
anos de emancipação.

Em frente à Prefeitura 
Municipal, com a presença 
do prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst (Bo-

lão), o grupo de canto “As 
Turbinadas” interpretaram 
o Hino Municipal e sucessos 
da música popular brasilei-
ra.

O prefeito Bolão parabe-
nizou a iniciativa e agrade-
ceu pela homenagem ao 
Município, informando que 
todos os integrantes dos 
clubes de mães são convida-
dos para a reinauguração da 

Praça da Emancipação que 
está em obras.

O espaço, segundo o pre-
feito, ao lado da Prefeitura 
Municipal, que antes era 
usado para shows espo-
rádicos, agora com a nova 
Praça será mais um local de 
convívio das famílias arroio-
-salenses e visitantes. (Com 
informações de Melissa Ma-
ciel - ASCOM PMAS)

REGIÃO

A CASAN (Companhia Catari-
nense de Água e Abastecimento) 
iniciou os trabalhos de escavação 
de uma lagoa para o acúmulo e 
estabilização da água bruta do 
manancial Rio Estiva dos Rodri-
gues, em Passo de Torres. A ca-
pacidade da estrutura será de 4 
milhões de litros de água.

"A lagoa foi projetada para me-
lhorar a qualidade do manancial 

como um todo, bem como facili-
tar o manejo de volume de água 
captado pela Companhia. Além 
disso, vai garantir a segurança 
hídrica contra períodos de maré 
salina que possam ocorrer na cap-
tação existente no Rio Estiva dos 
Rodrigues", indica a CASAN.

As obras de preparação da la-
goa estão previstas para termi-
nar em três meses. Também será 

construída uma nova Estação de 
Recalque de Água Bruta para a es-
trutura. O projeto para esta ERAB 
está em fase de conclusão. Na se-
mana passada, as obras foram re-
alizadas tendo ao fundo um lindo 
cenário: dezenas de balões que 
participam do 32° Festival Inter-
nacional de Balonismo da vizinha 
Torres (RS), o maior festival do gê-
nero na América Latina.

Lagoa para acúmulo e estabilização de água bruta deve garantir 
segurança hídrica para Passo de Torres

A Prefeitura de Passo de Tor-
res, por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura, realizou na 
quarta-feira (20) a entrega de 
100 notebooks para os alunos 
das Escolas Municipais Manoel 
Rodrigues da Silva e Vila Nova. Os 
novos equipamentos foram ad-
quiridos com recursos próprios e 
vão beneficiar diretamente mais 
de 1600 alunos da rede munici-
pal. Os notebooks da marca Dell 
foram entregues com a melhor 
configuração disponível no mer-

cado, sendo equipados com sis-
tema de segurança e processado-
res que garantem maior vida útil 
do aparelho. 

O Prefeito Valmir Rodrigues, 
que acompanhou as entregas, 
enfatizou a importância da con-
quista para os alunos e profis-
sionais da educação. "O acesso à 
informática veio para modernizar 
a educação passotorrense, faci-
litando e melhorando cada vez 
mais o aprendizado das crianças 
e adolescentes. Aqui estão mais 

de meio milhão de reais econo-
mizados e investidos no futuro 
de nossa cidade", defendeu Val-
mir. Segundo a Secretária de Edu-
cação e Cultura, Karini Colares, 
"os notebooks serão utilizados 
nos laboratórios de informática, 
bibliotecas e sobretudo nas salas 
de aula, auxiliando os professo-
res na execução de suas ativida-
des pedagógicas e contribuindo 
para uma educação pública de 
qualidade". (FONTE - Prefeitura 
do Passo de Torres)

Prefeitura do Passo de Torres entrega 100 notebooks para escolas municipais

Por Melissa Maciel 
(ASCOM PMAS)
____________________

A Campanha Nacional contra 
a Influenza (Gripe) e o Sarampo 
de 2022 que tinha a segunda 
etapa prevista para final de abril 
foi antecipada e começou hoje, 
25 de abril e segue até 03 de ju-
nho, em Arroio do Sal. A vacina-
ção vai ocorrer enquanto durar 
os estoques.

–  Vacina da Gripe e do Saram-
po - Grupos prioritários: Crianças 
de 6 meses a < 5 anos (4 anos, 11 
meses e 29 dias) e profissionais 
da saúde - Locais: ESF Centro e 
ESF Rondinha, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h.

 –  Vacina da Gripe - Grupos 
prioritários: idosos acima de 60 

anos, gestantes, puérperas, po-
vos indígenas, trabalhadores da 
educação, pessoas com comor-
bidades, pessoas com deficiên-
cia permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores de Transporte 
Coletivo Rodoviário Passageiros 
Urbano e de Longo Curso, tra-
balhadores Portuários, Forças de 
Segurança e Salvamento, Forças 
Armadas, Funcionários do Sis-
tema de Privação de Liberdade, 
População privada de liberdade 
e adolescentes e jovens em me-
didas socioeducativas.

Locais: ESF Figueirinha e Pos-
to de Saúde Balneário Atlântico, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h, exceto 
na segunda-feira, quando se en-
cerra o atendimento às 16h.

 Dia D - A campanha prevê um 
dia especial de vacinação com 
horário estendido, chamado Dia 

D de mobilização, que ocorrerá 
no sábado, 30 de abril, das 8h às 
17h, nos seguintes ESFs e Posto 
de Saúde:

– ESF Centro e ESF Rondinha 
vacinarão crianças e adultos

– ESF Figueirinha e Posto de 
Saúde Balneário Atlântico vaci-
narão somente adultos (idosos 
acima de 60 anos, gestantes, 
puérperas, povos indígenas, tra-
balhadores da educação, pesso-
as com comorbidades, pessoas 
com deficiência permanente, ca-
minhoneiros, trabalhadores de 
Transporte Coletivo Rodoviário 
Passageiros Urbano e de Longo 
Curso, trabalhadores Portuários, 
Forças de Segurança e Salva-
mento, Forças Armadas, Funcio-
nários do Sistema de Privação 
de Liberdade, População privada 
de liberdade e adolescentes e 
jovens em medidas socioeduca-
tivas.)

2ª etapa da vacinação contra Influenza 
(Gripe) e Sarampo é antecipada em Arroio do Sal

Através de esforços do prefeito de 
Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, a 
APAE do município, recebeu, na última 
semana, uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 30 mil reais do deputado fe-
deral, Giovani Cherini. 

O Prefeito Flávio e seus Secretários 
Municipais juntamente com as Diretoras 
da APAE receberam dos assessores do 
Deputado Giovani Cherine o ofício da 

emenda parlamentar de R$ 30.000.00 
para aplicação nas atividades da nossa 
APAE.

Os recursos foram destinados pelo 
Deputado Federal Giovani Cherine a pe-
dido do Prefeito Flávio.

O Município de Três Cachoeiras e 
APAE agradeceram o parlamentar que 
tem feito um trabalho excepcional pelas 
entidades.

APAE de Três Cachoeiras recebe 
emenda parlamentar 

Clubes de mães fazem homenagem 
pelos 34 anos de Arroio do Sal
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Com muita tradição no Lito-
ral, a Liga Serramar de Futebol 
é um dos mais importantes 
eventos de futebol da região. 
O evento não era realizado 
desde 2019 - em decorrência 
da pandemia de Covid-19 -  e 
neste ano volta com tudo para 
sua 35ª edição, contando com 
a participação de 10 equipes 
do Litoral Norte e do pé da ser-

ra gaúcha.  A disputa pela taça 
começa no dia 21 de agosto.

Desde 2008 e 2009 - quando 
a equipe do Jacaré sagrou-se 
bicampeã - a taça do Serramar 
não vem pra Torres.  E neste 
ano, a cidade terá pela primeira 
vez a participação da tradicio-
nal equipe torrense do Esporte 
Clube Mar Azul, que promete 
chegar com força pelo título. 

Jogadores de destaque - in-
cluindo ex profissionais de Inter 
e Grêmio - estão sendo conta-
tados para compor o elenco, 
que já terá nomes de peso no 
banco. Nesta semana, o Mar 
Azul anunciou a contratação 
do experiente Matheus Lessa 
como técnico, bem como do 
assistente técnico Alexandre 
Oliveira. 

Equipe torrense do Mar Azul contrata equipe técnica 
multicampeã para participar da Taça Serramar

Dupla multicampeã na casamata
A dupla traz muita experiência 

para a casamata do Mar Azul: Ma-
theus Lessa já foi Campeão gaúcho 
de amadores e Campeão sul-a-
mericano de amadores (pelo time 
do Americano), além de ser  Hexa 
campeão municipal em Osório, Tri 
campeão municipal em Palmares 
do Sul e Penta campeão da Taça 
Serramar com os times do Gepol, 
Sulbrasilero e GAO (equipes de 
Osório) Mar Azul (de Imbé) e Xan-
gri-lá. Já Alexandre Oliveira tem 

no currículo um tri-campeonato 
estadual de amadores (uma com 
o Taquarense e duas com o Fla-
mengo de Bento Gonçalves), além 
de um Bi-campeonato Sul Brasi-
leiro de amadores (com os times 
do Flamengo de Bento Gonçalves 
e Americano), Campeão Bolamar 
2013 e Bi campeão municipal de 
Taquara, tendo sido ainda Semi 
finalista em 2018 e 2019 da Taça 
Serramar.

O presidente do Mar Azul, He-

lon Grossmann tem lutado diaria-
mente por mais patrocinadores, 
pois trata-se de uma competição 
de alto nível. "Teremos no Serra-
mar a presença de ex-profissio-
nais do futebol profissional que  
continuam jogando em grande 
forma, e será uma honra recebê-
-los nessa importante competição. 
Nossa vontade de incluir o Mar 
Azul entre as equipes do Serramar 
tem o intuito de levar o futebol de 
alto nível para o Canto da Ronda, 

e quem sabe influenciar as novas 
gerações, para que talentos do 
futebol da região se sintam inspi-
rados a, quem sabe, seguir uma 

carreira no futuro", ressalta Helon, 
que conta com o apoio da torcida 
para trazer essa importante taça 
de volta para Torres.

Na foto o zagueiro multicampeão Roberto (e), com o 
auxiliar Alexandre Oliveira e técnico Matheus Lessa, além 

de Matheus Sartoti (representando presidente do Mar Azul, 
Helon Grossmann)

Muitos títulos nos últimos anos
Fundado em 1963, nos últimos 

20 anos, o Esporte Clube Mar Azul 
vêm colecionando títulos em Torres, 
tendo sido 4x Campeão Municipal 

(titular), 4x Campeão Municipal (as-
pirante) e 7x Campeão do Praiano. O 
primeiro jogo da equipe torrense na 
Taça Serramar será no dia 28 de agos-

to, contra o GAO, de Osório. 
Diretoria e equipe do Mar Azul 

agradecem aos seus patrocinadores: 
Infinity Imobiliária Digital, Descubra 

Torres, Agência Cupola, TC Imoveis, 
Lummertz Imoveis, Monte Bello 
Construtora, ICR Construtora, WHM 
Store, A FONTE Torres, NK Constru-

tora, Infocerto, RDimer Construtora, 
Sagah Sushi, Kirra fitness, Lojas Mo-
damar, Dionatan Carneiro Fisio, Da 
Obra Locações e Ronildo Embalagens
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FESTIVAL  INTERNACIONAL DE BALONISMO  DE TORRES 

O Festival de Balonismo de Torres foi um suces-
so! Aliás eu nunca vi alguém dizer, nesses anos 
todos, que algum dia ele foi um fracasso. 
E a tendência é mesmo essa: sempre melhorar 
(ou tentar, pelo menos).  
O Festival é considerado o maior evento local e, 
devido a sua importância ele foi terceirizado! Co-
mo assim? Será que em mais de 30 anos de ex-
periências exitosas ainda não aprendemos a fazer 
o nosso principal evento? Será que agora que 
temos quase toda a infraestrutura pronta precisa-
mos de uma empresa que monte mais tendas, 
cobre ingresso e traga alguns shows nacionais?  
Bem, este assunto eu vou tratar em outra coluna. 
O assunto desta semana é o que foi dito pelo só-
cio da Airshow, organizador das provas de balo-
nismo, o piloto franco-brasileiro Bruno Schwartz. 
Em seu breve discurso na câmara de vereadores 
disse que o Festival de balonismo de Torres é 
considerado o terceiro maior festival de balonismo 
do mundo (ou quarto, segundo o secretário de 
Turismo do município). Será verdade? 
Para se dizer se o evento, em si, é maior ou me-
nor na comparação com outro, pode-se levar em 
conta alguns aspectos, como: público do evento, 
espaço físico, quantidade de pilotos e, por conse-
quência, de balões, ou qualquer outro. Como o 
número de pessoas é sempre algo difícil de se 
aferir em eventos deste tipo, procurei o aspecto 
mais fácil de se medir: a quantidade de pilotos. 
Esta variável é bem fácil de conferir, os próprios 
festivais têm o relatório. 
Então fui pesquisar. 

O maior festival de balonismo do mundo é, sem 
dúvida nenhuma, o Festival Internacional de Balo-
nismo de Albuquerque (em inglês Albuquerque 
International Balloon Fiesta), realizado em Albu-

querque, no Novo México (considerada a mais 
importante cidade do mundo em termos de balo-
nismo). Este festival é uma unanimidade em 
questão de grandeza. Ele acontece anualmente 
nos Estados Unidos e reúne nada mais, nada me-
nos, do que 800 balões, desde os convencionais 
até os de diferentes formatos, os special shapes.  
O primeiro é bem fácil de determinar, mas a partir 
daí é só pelo número de participantes que se po-
de dar um grau, maior ou menor, de importância. 

O segundo festival, em importância e em quanti-
dade de balões, pode ser o da Capadócia, na Tur-
quia. Além do festival, a região promove voos diá-
rios de balão durante o ano todo. 
Daí para frente, não me atrevo a classificar. Tor-
res, com seus 70 balões, pode estar sim, em pé 
de igualdade com festivais de Château-d’Oex, na 
Suíça; Festival Internacional de Balões em Bristol, 
na Inglaterra; Gatineau Hot Air Balloon Festival, 
em Quebec, no Canadá; Taitung Hot Air Balloon 
Festival, Taitung, em Taiwan; Festival Europeu de 
Balões de Igualada, na Espanha; Festival Interna-
cional de Balões de Pampanga, nas Filipinas; 
Canberra Festival Balloon Spectacular, na Austrá-
lia; Velikie Luki International Balloon Meet, na 
Rússia ou Colorado Balloon Classic, Colorado 
Springs, nos EUA. 
Destes festivais de balonismo pelo mundo, desta-
co dois, o da Suíça e o da Inglaterra que surgiram 
no mesmo ano e atraem, cada um, cerca de 100 
balonistas de diversas partes do mundo. 
O Festival Internacional de Balão de ar quente em 
Château-d’Oex é um festival que tem ocorrido 
todos os anos, durante nove dias no final de janei-
ro em Château-d’Oex, Suíça desde 1979. O festi-
val é frequentado por cerca de uma centena de 
balões de mais de 20 países. Este festival é famo-

so por acontecer em um vale nevado (na maioria 
das vezes) e no “Night Glow” show, os balões são 
expostos na montanha, iluminados por seus quei-
madores. 

O Bristol International Balloon Fiesta, da Inglater-
ra, iniciou em 1979 onde, durante quatro dias, um 
pequeno grupo de entusiastas do balonismo (27 
balões)   se reuniu para voar com seus balões. 
Hoje, o festival atrai mais de 100 balões de ar 
quente e 500.000 visitantes durante os dias do 
evento. 

De acordo com esta pesquisa rápida, o festival de 
balonismo em Torres estaria certamente entre os 
10 maiores do mundo se considerarmos a quanti-
dade de balões participantes. O que, diga-se de 
passagem, já é um feito bem relevante.  
Fontes: https://rove.me/pt/to/new-mexico/albuquerque-international-balloon-fiesta?
photo=0; https://balonista.net/varios/35o-festival-internacional-de-balao-de-ar-
quente-de-chateau-doex; https://www.bristolballoonfiesta.co.uk/about-the-fiesta; 
https://www.fortravelovers.com/pt/festivais-de-baloes-de-ar-quente-ao-redor-do-
mundo-colorem-o-ceu;  
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